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Drogie Dzieci, Drodzy Rodzice

Niniejsza publikacja została dla Was przygotowana przez Centrum Rozwoju Lokalnego 
w ramach ogólnopolskiej akcji „Gmina jak malowana”. Jej powstanie związane jest z ob-
chodami 100-lecia miasta Zawiercie, a także z zafascynowaniem naszą małą ojczyzną. 
Dzięki kolorowance będziecie mogli przenieść się w czasie i zobaczyć, jak nasze miasto 
wyglądało w przeszłości. W jej drugiej części z kolei odwiedzicie miejsca, które być może 
znacie z codziennych spacerów. 

Zachęcamy Was, drodzy Rodzice, do spędzania czasu ze swoimi pociechami i czyta-
nia im tekstów umieszczonych pod rysunkami. Mamy nadzieję, że wspólna zabawa 
zaowocuje poznaniem naszego miasta przez najmłodszych, a także zachęci Rodziców 
i Dziadków do dzielenia się wspomnieniami i wiedzą o nim.

Wydawca:
Centrum Rozwoju Lokalnego
ul. Zaparkowa 23
42-400 Zawiercie
email: crl@crl.org.pl
www.crl.org.pl

Rysunki: Anna Grzesik
Skład: Bartłomiej Mortas

ISBN: 978-83-64910-01-2

Kolorowankę wydano w ramach zadania publicznego 
pn. „Zawiercie wczoraj i dziś” współfinansowanego ze środków Urzędu Miasta Zawiercie. 



Cześć, jestem Tomek i opowiem Wam dzisiaj co nieco o Zawierciu. Dawno, daw-
no temu mieszkały tu dinozaury i inne stworzenia. Wśród nich były amonity 
w kształcie muszli. Niektóre z nich odcisnęły się na pobliskich skałkach. Dzięki 
temu amonit stał się symbolem Zawiercia oraz Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Dawno, dawno temu...



Pierwszy pociąg przejechał przez dworzec w Zawierciu ponad sto sześćdziesiąt 
lat temu. Po budowie dworca w Zawierciu zamieszkało dużo ludzi, a w mieście 
powstało wiele nowych budynków.

Dworzec kolejowy



W naszym mieście już od ponad stu lat działa Huta Szkła. Produkuje ona prze-
piękne kryształowe szklanki, kieliszki i dzbanki. Pracę hutników można dzisiaj 
zaobserwować podczas zwiedzania zakładu. 

Huta Szkła



Dawno temu pewien Żyd o imieniu Mamelok wybudował w Zawierciu przę-
dzalnię bawełny. Pracę maszyn fabryki napędzała woda rzeki Warty. Do pracy  
w przędzalni bardzo wiele osób przybyło do Zawiercia.

„Stara bawełna”



Bazylika św. Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu została zbudowana ponad 
sto lat temu. Kościół z lotu ptaka ma kształt krzyża i posiada aż pięć wież.

Bazylika św. Apostołów Piotra i Pawła



Budowa Szkoły Podstawowej nr 2 rozpoczęła się w 1906 roku. Przez długi czas 
była to najnowocześniejsza szkoła w całym Zagłębiu – posiadała centralne 
ogrzewanie, dzwonek elektryczny i kinematograf. Obecnie mieści się tu Gim-
nazjum nr 2. Jest to najstarszy budynek szkolny w powiecie zawierciańskim.

Szkoła Podstawowa nr 2



Pałacyk Szymańskiego był kiedyś willą dyrektora Towarzystwa Akcyjnego Zawier-
cie. Przed budynkiem znajdował się piękny ozdobny trawnik, a całość otoczona 
była ogrodem. Obecnie w pałacyku mieszczą się biblioteka oraz Izba Muzealna.

Pałacyk Szymańskiego



Na osiedlu „Żabki” znajdowała się kiedyś oryginalna fontanna. Było to ulubio-
ne miejsce zabaw dzieci. Uwielbiały siadać na kamiennych figurkach w kształ-
cie żab. Z ich ust tryskała woda. Obecnie w tym miejscu znajduje się rondo, 
jednak figurki żabek wciąż można zobaczyć na pobliskim skwerku. 

Fontanna „na Żabkach”



Na placu Jana Pawła II mieszkańcy Zawiercia mogą podziwiać wspaniałą fontannę 
w kształcie amonitu –  wymarłego stworzenia w kształcie muszli. Wieczorem fon-
tannę oświetlają różnokolorowe światła, dzięki czemu wygląda ona jeszcze piękniej.

Fontanna na placu Jana Pawła II



Miasteczko ruchu drogowego to idealne miejsce, żeby nauczyć się zasad panują-
cych na drodze. W Zawierciu taki obiekt znajduje się naprzeciwko Szkoły Podsta-
wowej nr 8. Miasteczko posiada rondo, przejazd kolejowy i sygnalizację świetlną. 

Miasteczko ruchu drogowego



W moim mieście powstaje coraz więcej placów zabaw. To świetnie miejsca, żeby 
spędzić czas na świeżym powietrzu i pobawić się z kolegami i koleżankami. Władze 
miasta Zawiercie dbają o to, żeby place zabaw były czyste, zadbane i bezpieczne. 

Place zabaw



W ostatnim czasie w moim mieście powstaje bardzo dużo obiektów sporto-
wych. Po szkole możemy pograć na profesjonalnym boisku przy ulicy Wierzbo-
wej. Zimą boisko zamienia się w niezwykłe lodowisko, gdzie można wspaniale 
spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi. 

Boiska sportowe



Wszyscy wiedzą, że sport to zdrowie. Z tego powodu w Zawierciu powstały 
ostatnio siłownie pod chmurką dostępne dla każdego! Ćwiczenia na przyrzą-
dach to dla nas świetna zabawa oraz dbanie o zdrowie.  

Siłownie „pod chmurką”



Hala Sportowa OSIR przy ul. Blanowskiej powstała w 2001 roku. Jest bardzo 
dobrze wyposażona i organizuje wiele imprez sportowych. Odbywają się tu mi-
strzostwa w piłkę nożną, turnieje tańca towarzyskiego,  warsztaty sztuk walki 
i wiele innych atrakcji. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji



W Zawierciu przybywa coraz więcej samochodów, dlatego postanowiono 
usprawnić ruch na drogach. W ostatnich latach wybudowano aż sześć rond, 
które poprawiają bezpieczeństwo oraz zmniejszają korki uliczne. 

Ronda



Wiosną i latem wszyscy chętnie wsiadają na rowery. Moje miasto dba o to, żeby 
rowerzyści mogli bezpiecznie poruszać się po specjalnie wyznaczonych ścież-
kach. Każdego roku pojawiają się nowe ścieżki rowerowe, które budowane są 
w coraz piękniejszych miejscach. 

Ścieżki rowerowe
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Szczegółowe informacje na temat 
albumu „Dawne Zawiercie” dostępne są 

pod adresem: www.crl.org.pl

Centrum Rozwoju Lokalnego (CRL) 
to stowarzyszenie, którego celem jest 
wspieranie i inicjowanie pozytywnych 
zmian w lokalnych społecznościach. Na-
sze działania opieramy na współpracy 
z samorządami, instytucjami publiczny-
mi, parafiami, organizacjami pozarzą-
dowymi i grupami nieformalnymi. CRL 
dąży do wzmocnienia społeczeństwa 
obywatelskiego oraz pogłębiania tożsa-
mości lokalnej, promowania aktywności 
mieszkańców „małych ojczyzn”. Wierzy-
my, iż stan otoczenia i jakość życia jest 
w naszych rękach, więc dbamy o zaanga-
żowanie mieszkańców w sprawy regionu. 

Jedną z ważniejszych sfer aktywności 
CRL są działania na rzecz kultywo-
wania wiedzy o lokalnej kulturze i hi-
storii. Przykładem inicjatywy podjętej 
w tym zakresie jest album fotograficz-
ny „Dawne Zawiercie”, wydany z okazji 
100-lecia miasta. Publikacja zawiera 
setki unikatowych zdjeć, ilustrujących 
zmiany jakie dokonywały się w Za-
wierciu na przestrzeni XIX i XX wieku.



dla 

najmłodszych

Historia

Wspieraj inicjatywy skierowane 
do najmłodszych mieszkańców 

naszego miasta!
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Wszystkie środki 
przekazane na ten cel zostaną 

przeznaczone na wsparcie akcji 
„Historia dla najmłodszych”
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