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Na najwyższy laur - statuetkę  
i tytuł „Modernizacja Roku” z 
zazdrością i pożądaniem pa-
trzą od lat wykonawcy i inwe-
storzy. Każdy chciałby mieć ją 
w witrynie z nagrodami, żeby 
pochwalić się przed kolegami 
po fachu. Zabrze niczego niko-
mu zazdrościć nie musi.

Modernizujący siedzibę Fil-
harmonii Zabrzańskiej wyko-
nali świetną robotę. Jej nowa 
siedziba jest monumentalna, 
urzeka przepychem. Od po-
łowy ubiegłego roku mieści 

się w wybudowanej w 1911 
roku dawnej bibliotece Donne-
smarcków. 

Prace nad stworzeniem w niej 
sali koncertowej równej euro-
pejskim odpowiednikom trwały 
prawie trzy lata i kosztowały 
ponad 9,5 mln zł. Część in-
westycji udało się zrealizować 
w oparciu o zewnętrzne źródła 
finansowania – 6 mln zł pocho-
dziło z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, 3,5 
mln zl dołożył zabrzański sa-
morząd. 

Filharmonia Zabrzańska finalistą 15. edycji prestiżowego, ogólnopolskiego konkursu na najlepszą modernizację 2010 roku!

Nawet Warszawa 
nam zazdrości 

Obiekt jest dostosowany do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. 
Na parterze, oprócz głównego 
holu znajduje się szatnia dla 
widzów, pomieszczenia biuro-
we, magazyn instrumentów i 
garderoba solisty. 
Widzowie mogą skorzystać z 
bufetu. Na pierwszym i drugim 
piętrze mieści się dwukondy-
gnacyjna sala koncertowa. Na 
pierwszym piętrze znajdują się 
miejsca dla 149 widzów. Z bal-

konu scenę może obserwować 
45 osób.   

Do tegorocznej edycji elitarne-
go plebiscytu „Modernizacja 
Roku” nadesłano rekordową 
ilość, 703 zgłoszeń, ale tylko 
nieliczni mogli cieszyć się z 
certyfikatu finalisty. Organiza-
torem konkursu są Targi Po-
morskie Sp. z o. o. oraz Stowa-
rzyszenie Ochrony Narodowego 
Dziedzictwa Materialnego.

Patronat 
nad konkursem objął Prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej, 
Bronisław Komorowski.

Zabrze znów 
docenione! Przed tygodniem pisaliśmy 
o internetowym głosowaniu na najcie-
kawszą i najatrakcyjniejszą wizualnie 
przestrzeń naszego regionu, gdzie wśród 
55 propozycji znalazła się zabrzańska 
filharmonia. W międzyczasie naszą ar-
chitektoniczną perełkę doceniła kapituła 
innego konkursu - organizowanego od 13 
lat plebiscytu „Modernizacja Roku”. 

Wróciliście z urlopu i macie 
fajne zdjęcia z minionych wa-
kacji? W takim razie wyślijcie 
najbardziej waszym zdaniem, 
interesującą fotkę 
o dowolnej tematy-
ce. Na autora naj-
ciekawszego zdję-
cia będzie czekał 
tygodniowy pobyt 
dla dwóch osób w 
ośrodku Baltivia w 
Mielnie, do wykorzy-
stania w dowolnym 
terminie do czerwca 
2012. 

Nadesłane   zdjęcia 
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Uwaga! Konkurs!
Poseł PO, Tomasz Głogowski 

funduje tygodniowy pobyt w Mielnie!

Wyślij zdjęcie 
z wakacji i... 
wyjedź nad 
morze

będzie oceniała 
kapituła konkursowa po prze-
wodnictwem fundatora, posła 
Tomasza Głogowskiego.

Zdjęcia 
należy przesyłać 
na adres mailowy: 
 mkrol@gazeta-miejska.pl 
do 30 września.

Magistrat informuje, że w ra-
mach realizacji projektu infor-
matycznego  „Wdrożenie  kom-
pleksowego   systemu   obiegu
dokumentów w gminie Zabrze 

w powiązaniu z platformą SE-
KAP” dla mieszkańców zała-
twiających sprawy urzędowe 
elektronicznie, udostępniona 
została możliwość włączenia 

usługi SMS.
Zasada obsługi jest pro-
sta: osoby posiadające 
skrzynki kontaktowe na 
platformie SEKAP korzysta-
jąc z funkcji „Edycja pro-
filu”, po oznaczeniu pola 
„Powiadomienia na SMS” 
jako „włączone” oraz po 
wpisaniu numeru telefonu 
komórkowego w polu „Te-
lefon komórkowy”, a na-
stępnie zapisaniu danych, 
będą otrzymywały powia-
domienia  na wskazany 
numer telefonu komórko-
wego, w przypadku gdy na 
skrzynkę kontaktową SE-
KAP wpłynie wiadomość. 
Usługa jest bezpłatna. 
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SMS pomoże załatwić 
sprawy urzędowe

Zabrzanie wszystkie 
urzędowe formalności 
załatwią szybko i wy-
godnie. Pomoże im  
w tym usługa SMS


