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Ciepłe spojrzenie na Zabrze

Zrewitalizowane nieużytki po dawnej koksowni, bocian i szyb wentylacyjny kopalni w jednym ujęciu, a także zabrzański
park w „złotej godzinie” - to tylko wybrane kadry z Zabrza, które nagrodzono w ekologicznym konkursie fotograficznym.
Jego tegoroczne hasło brzmiało: „Ciepłe spojrzenie na Zabrze”.

Laureaci konkursu fotograficznego pt. „Ciepłe spojrzenie na Zabrze”, który ogłosiło Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.| Fot. K. Włodarczyk.
- Celem konkursu było pokazanie,
że Zabrze jest miastem ciekawym,
mającym swoją historię, ciągle rozwijającym się, a przede wszystkim
miastem zielonym, gdzie stale dba
się o środowisko i jakość życia. Cieszymy się, że wzięło w nim udział
niemal sto osób, które przysłały nam
fantastyczne fotografie z wielu dzielnic Zabrza. Poziom prac i ujęcia były
tak zachwycające, że postanowiliśmy podzielić uczestników na dwie
kategorie wiekowe, młodzież do lat
18 i dorosłych, by nagrodzić jeszcze więcej uczestników - mówił
Grzegorz Czochara, członek zarządu i zastępca dyrektora ds. rozwoju Zabrzańskiego Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej, które zorganizowało konkurs.
Jedno z wyróżnionych zdjęć
przedstawia zrekultywowany teren po dawnej koksowni Concordia,
przy ul. Hagera. Jeszcze kilkana-

Laureaci konkursu
fotograficznego pt. „Ciepłe
spojrzenie na Zabrze”.
Kategoria I – osoby dorosłe
1 miejsce – MAŁGORZATA TATAREK
2 miejsce - SEBASTIAN WĄTOR
3 miejsce – MARIUSZ STANISŁAWSKI
Wyróżnienie – RAFAŁ GODLEWSKI
Wyróżnienie – WIKTOR ZAWALSKI

Kategoria II – młodzież do lat 18
1 miejsce – KLAUDIA TUCHOLSKA
2 miejsce – PAULINA MROZEK
3 miejsce – KAROLINA TRĄBKA
Wyróżnienie – AGATA TWARDOCH
Wyróżnienie – SAMUEL KRZYCZKOWSKI

ście miesięcy temu walały się tu tony śmieci, straszyły rudery. Dziś
to spokojny, uporządkowany teren
ze ścieżkami edukacyjnymi i rowerowymi. Warto wybrać się tu na spacer. Na powierzchni zrekultywowanego terenu posadzono około 1400
sztuk drzew i krzewów, wytyczono
trzy stacje na ścieżce dydaktycznej,
szlaki piesze i rowerowe. Co ważne

Małgorzata Tatarek. - Zrobiłam zdjęcie parku, obok mojego domu. Chciałam pokazać, że jest urokliwy, że warto się tu wybrać na spacer. Cieszę się,
że moje zdjęcie zyskało uznanie jurorów, bo fotografią zajmuję się dopiero od kilku miesięcy. Z aparatem
do parku wybrałam się około godz. 6
rano, w tak zwanej złotej godzinie, by
uchwycić magię tej pory dnia przed

Nagrodzona fotografia autorstwa Małgorzaty Tatarek.
kazała się reporterskim zmysłem,
bo przez okno swojego mieszkania
zobaczyła, jak na ulicznej lampie
usiadł bocian. Świetnie wyczuła drugi plan, bo w dali stoi majestatyczny
szyb kopalniany. Całość dowodzi,
że to nasz krajobraz.

W tabeli obok przedstawiamy
nazwiska laureatów konkursu. Nagrodzone zdjęcia można zobaczyć
na stronie Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej,
www.zpec.pl/akcja-ekologiczna. 
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Prezenty za wiedzę
o segregacji śmieci
Zapraszamy do udziału w ekologicznej zabawie, związanej z segregacją odpadów. Wystarczy drogą mailową,
na adres: redakcja@nowinyzabrzanskie.pl, wysłać odpowiedź na pytanie: Jakie warunki musi spełnić zabrzanin, by mógł bezpłatnie oddać gruz z remontowanego
przez siebie mieszkania lub domu?

Nagrodzona fotografia autorstwa Klau
dii

teren został także przystosowany
dla osób niepełnosprawnych, drogi
spacerowe posiadają niewielkie nachylenie, nie ma na nich żadnych
barier utrudniających przemieszanie się. Tę szansę na regenerację teren przy Hagera dostał dzięki projektowi „Rewitalizacja terenów wokół rzeki Bytomki”, na który miasto
dostało dotację z unijnego Funduszu
Spójności.
Laureatkami pierwszych nagród,
w obu kategoriach zostały kobiety.
W kategorii dorosłych zwyciężyła

Tucholskiej .

wschodem słońca - mówiła pani Małgorzata, odbierając nagrodę. - Pani
praca zyskała uznanie wszystkich jurorów, uznaliśmy je za najbardziej
ciepłe ujęcie, za kadr emocjonalny,
który działa na innych. Dobrze fotografować to widzieć i rozumieć, a nie
tylko mechanicznie naciskać spust
migawki - podsumował Arkadiusz
Gola, wielokrotnie nagradzany fotoreporter, który w zabrzańskim konkursie był jednym z członków jury.
Najlepsze zdjęcie w grupie młodzieżowej zrobiła Klaudia Tucholska. Wy-

Trzech pierwszych czytelników, którzy udzielą prawidłowej odpowiedzi, obdarujemy
zestawem upominków, przygotowanych przez Centrum Handlowe „Platan”.
Zestaw jest atrakcyjny, w ekologicznej torbie znajduje się pendrive oraz power bank, a także
kubek i elegancki notatnik.
Laureatów poinformujemy drogą mailową, a po odbiór prezentów zaprosimy do naszej
redakcji, z dowodem tożsamości i bieżącym wydaniem
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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

