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– Nawet gdy droga jest trudna, to 
jeśli jest się wytrwałym i świado-
mie dąży się krok po kroku do celu, 
w końcu można go osiągnąć – pod-
kreślała ceniona reżyser filmowa 
i teatralna. – W życiu nie można 
się poddawać. Trzeba mieć dużo 
wiary i cierpliwości, ale ważne też, 
by umieć bawić się tym, co się robi 
i czerpać z tego jak najwięcej rado-
ści – mówiła Magdalena Piekorz.
Spotkanie z artystką zorganizo-
wała Fundacja Pomocy Dzieciom 

„Ulica”, która od lat prowadzi na 
Śląsku projekty, których celem 
jest m.in. zapobieganie margina-
lizacji młodzieży. Jednym z ele-
mentów programu są cykliczne 
spotkania ze znanymi osobami 
pochodzącymi z Górnego Śląska, 
które osiągnęły sukces. Sportow-
cy, muzycy, dziennikarze i poli-
tycy dzielą się z dziećmi swoimi 
doświadczeniami, pokazując, jak 
wyglądała ich ścieżka kariery.
– Poprzez spotkania z takimi oso-

bami, jak Magdalena Piekorz, To-
masz Sikora, Artur Rojek, Kamil 
Durczok czy Jan Olbrycht, chcemy 
pokazać młodym ludziom pozytyw-
ne wzorce, dzięki którym uwierzą 
w siebie i swoje możliwości – pod-
kreśla Adrian Kowalski z Fundacji 
„Ulica”.
W ubiegłym roku, w ramach akcji 
„Z hałdy w Himalaje”, młodzież 
uczestniczyła w wyprawie do 
Tybetu. W tym roku wyruszy wy-
prawa rowerowa do Skandynawii, 

z której powstanie film wyreżyse-
rowany przez Magdalenę Piekorz.
W organizację przedsięwzięcia 
włączyły się Urząd Miejski, Aka-
demia Wychowania Fizycznego 
w Katowicach oraz koncern ener-
getyczny Fortum. Ten ostatni, 
w ramach inicjatywy „Fortum dla 
Śląskich Dzieci” organizuje zaję-
cia dziennikarskie, fotograficzne, 
muzyczne i plastyczne, które 
mają pomóc uczestnikom rozwi-
nąć zainteresowania. (hm)

Chcesz się pozbyć starych mebli lub 
sprzętu, który nie mieści się do zwy-
kłego kontenera na śmieci? W Zabrzu 
ruszyła właśnie kolejna zbiórka od-
padów wielkogabarytowych. W przy-
szłym tygodniu, od poniedziałku do 
piątku, kontenery będą stały przy 
ulicach Nowodworskiej 8, Robotni-
czej 19, Curie 23, Jordana 48-50, 
Jordana 72, Młyńskiej 14, Kossaka 
12, Kruczkowskiego 52-54, Wybic-
kiego 40, Witkacego 25, Prusa 12, 
Prusa 48, Wajzera 23-35 oraz Bu-
dowlanej 62, 100 i 109. Z kolei w 
terminie od 25 do 29 czerwca zbiór-
ka będzie prowadzona przy ulicach, 
Kruczkowskiego 14, Staromiejskiej 
2 i 55, Trocera 46, 1 Maja 26, Grzy-
bowskiej 29, Andersa 20-22, 35 
i 51, Jabłońskiego 18-26, Nyskiej 
16-22, Pomorskiej 23-25, Heweliu-
sza 10-16 i 26, Banachiewicza 8.  
– Przypominamy o bezwzględnym 
zakazie wrzucania do pojemników 
gruzu oraz opon. Prosimy o nieprze-
ładowywanie kontenerów, gdyż po 
zapełnieniu będą one wymieniane 
na puste. Akcja wystawiania pojem-
ników będzie cyklicznie powtarzana 
– zapowiada Dagmara Kowalska 
z Wydziału Kontaktów Społecznych 
Urzędu Miejskiego. (hm)

Cheerleaderki 
w akcji

I Międzynarodowy Turniej Cheerle-
aders „Cheermania” odbędzie się 
w Zabrzu. Impreza organizowana 
w hali Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji rozpocznie się w sobotę 
o godzinie 9.30. Na turniej zapra-
szają Zabrzańskie Stowarzyszenie 
Cheerleaders „Energy” oraz Urząd 
Miejski. Jak podkreślają organizato-
rzy, celem imprezy jest promowanie 
tej formy dopingu, wymiana do-
świadczeń i rozwijanie umiejętności 
tanecznych oraz porównanie dorob-
ku polskich i zagranicznych zespo-
łów. Wstęp jest bezpłatny. (hm)
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RZEKA W NOWEJ SZACIE

Spotkanie z Magdaleną Piekorz 
zoorganizowano w hali „Pogoń"

Krok po kroku do celu

CENIONA REŻYSER PODPOWIADAŁA, JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES

Magdalena Piekorz spotkała się z dziećmi w zabrzańskiej hali „Pogoń”. Zachęcała do tego, 
by uwierzyć w swoje możliwości i nigdy w życiu się nie poddawać. 

•  nieużytek w Maciejo-
wie w okolicach boiska 
Orlik

•  nieużytek w Maciejo-
wie na północ 
od ul. Nad Kanałem

•  wyrobisko po eksplo-
atacji gliny w rejonie 
Miejskiego Ogrodu 
Botanicznego

•  zwałowisko odpadów 
hutniczych przy ulicach 
Bytomskiej i Hagera

•  zwałowisko odpadów 
wydobywczych 
w Biskupicach – hałda 
„Ruda”

•  zwałowisko odpadów 
wydobywczych przy 
ul. Trębackiej

•  teren byłej koksowni 
„Concordia” 
w rejonie ul. Hagera

•  stawy zapadliskowe 
w rejonie ul. Tarnopol-
skiej

MAGDALENA PIEKORZ 
jest absolwentką Wy-
działu Radia i Telewizji 
Uniwersytetu Śląskiego. 
Na swoim koncie ma 
szereg filmów dokumen-
talnych, m.in. „Dziew-
czyny z Szymanowa”, 
„Franciszkański spon-
tan” oraz telenowelę 
„Chicago”. W 2004 r. 
zadebiutowała fabular-
nym filmem „Pręgi”. Ar-
tystka reżyseruje także 
spektakle teatralne. 

Te tereny 
zyskają 
nowe 
oblicze:

Ponad 40 mln zł otrzyma Zabrze 
z unijnego Funduszu Spójności na 
rekultywację terenów nad Bytomką. 
W ubiegłym tygodniu umowę w spra-
wie dofinansowania podpisali przed-
stawiciele zabrzańskiego samorządu 
oraz Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– Po raz kolejny pokazaliśmy, że Zabrze 
potrafi skutecznie zabiegać o unijne 
wsparcie projektów, które poprawiają 
komfort życia w naszym mieście i przy-
czyniają się do jego rozwoju – podkreśla 

prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-
-Szulik.
Rekultywacja obejmie osiem miejsc 
nad Bytomką o łącznej powierzchni 180 
hektarów. To tereny, które szczególnie 
ucierpiały w wyniku wieloletniej dzia-
łalności przemysłowej. Gleba jest tam 
częściowo skażona, występują groźne 
glinianki, zapadliska, resztki poprze-
mysłowych obiektów i zwałowiska od-
padów. W ramach projektu planowane 
są częściowa wymiana gleby i rozbiórka 
niszczejących budynków. Mają je zastą-
pić obiekty umożliwiające wykorzysta-

nie terenów do celów sportowo-rekre-
acyjnych. Wyznaczone zostaną ścieżki 
rowerowe, a krajobraz odzyska dawny 
urok dzięki nasadzeniom nowych roślin. 
Z myślą o edukacji powstać ma również 
ścieżka ekologiczna.
Wartość projektu to 48 mln zł. Zabrze 
musi wyłożyć nieco ponad 7 mln zł. 
Reszta to zdobyta przez samorząd 
unijna dotacja. Aktualnie trwają prace 
projektowe. Roboty ziemne mają ruszyć 
w połowie przyszłego roku. Przewidywa-
ny termin ich zakończenia to czwarty 
kwartał 2015 r.  (hm)

Umowę podpisali przedstawiciele 
samorządu i NFOŚiGW


