
27-30.05.2011r.
  1. Myśliwska 40 
  2. Myśliwska 78 
  3. Żelazna 10 
  4. Uchodźców 17 
  5. Brzóski 27-33 
  6. Brzóski 48 
  7. Domańskiego 1 
  8. Armii Krajowej 35-37 
  9. Niedziałkowskiego 40 
10. Chełmońskiego 13 
11. Topolowa 5 
12. Nocznickiego 36 
13. Rolnika 6 
14. Kawika 26b 
15. Porzeczkowa 45 
16. Modrzewiowa 4
 

31.05-03.06.2011r.
17. Kondratowicza 3 
18. Kondratowicza 18 
19. Prężyny / Maszyńskiego  
20. B. Śmiałego 2  
21. Sobieskiego 24 
22. Czarnieckiego 28-30 
23. Żółkiewskiego 9  
24. Dąbrowskiego 31 
25. Londzina 8 
26. Jagielońska 2  
27. K. Miarki 17 (podwórko) 
28. Krakusa 3 
29. Tomeczka 6  
30. Cmentarna 7 
31. Rogoźnicka 30
 

 03-06.06.2011r.
32. Różańskiego 22 
33. Żeromskiego 18-20 
34. Konfederatów Barskich 2 
35. Konfederatów Barskich 21 
36. Fredry 2 
37. Czarnieckiego 44/ 
      Damrota 49 
38. Piłsudskiego 41 
39. Pl. Kopernika 10 
40. Warszawska 5 
41. Warszawska 40 
42. Z. Augusta 34 
43. Prudnicka 28 
44. Barlickiego 6-8 
45. Zjednoczenia 11-12 
46. Węgielna 9
 

 07-10.06.2011r.
47. Grottgera 25 
48. Webera 10 
49. Wyspiańskiego 2 
50. Pokoju 7 
51. Pokoju 42 
52. Ciupki 12 
53. Słowackiego 2 
54. Leszczynowa 15 
55. Kalinowa 1-3 
56. Kalinowa 11 
57. Korczoka 56 
58. Wieniawskiego 18 
59. Storczyków 4 
60. Łukasiewicza 36 
61. Działkowa 27

Rusza strona www.indu-
striada.pl, na której już 
wkrótce zostaną opubli-
kowane szczegóły progra-
mu INDUSTRIADY 2011. 

Wraz z nową stroną ruszył kon-
kurs ZOBOart dla tych, którzy za-
inspirowani obiektami Szlaku Za-
bytków Techniki stworzą rzeźbę 
Zobota – zabytkowego robota w 
industrialnym stylu. Rzeźbę moż-
na wykonać z dowolnych materia-
łów, samemu lub w grupie skła-
dającej się maksymalnie z trzech 
pełnoletnich osób. Rzeźba musi 
zawierać się w wymiarach od 20 

do 100 cm (długość, szerokość, 
wysokość). 

Kiedy rzeźba będzie już gotowa, 
sfotografowaną pracę należy 
zgłosić na konkurs poprzez formu-
larz na stronie http://zoboart. 
industriada.pl/. W zgłoszeniu 
musi znaleźć się uzasadnienie 
– opis, który z obiektów szlaku 
stał się inspiracją do stworzenia 
Zobota oraz opis materiałów uży-
tych do jego wykonania. 

Termin zgłoszeń upływa 10 
czerwca 2011 r. Do wygrania  
I nagroda - 3000 zł, II nagroda - 
2000 zł, III nagroda - 1000 zł.

-- To ciekawe i bardzo malowni-
cze tereny. Sporo jest tu miejsc, 
w których warto się zatrzymać. A 
sztolnia i kopalnia „Guido”  nie 
konkurują ze sobą. Znakomicie 
się uzupełniają i mogą być razem 
promowane – uważa poseł To-
masz Głogowski, który ze swoim 
pomysłem chciałby się wpisać w 
ogólnopolski program „Wędruje-
my kolejowym szlakiem”. -- Trasa 
w znaczącej części prowadziłaby 
wzdłuż nieczynnej trasy kole-
jowej. Stary nasyp wymagałby 
głównie uprzątnięcia i oznakowa-
nia – dodaje.
 
Rozpoczynająca się w okolicach 
Sztolni Czarnego Pstrąga trasa 
prowadziłaby m.in. przez miejsco-
wość Miedary-Kopanina, gdzie 
znajduje się neobarokowy pałac 
baronów von Fuerstenbergów. 
Rowerzyści mogliby zobaczyć 

również pałac w Wilkowicach  
i wylot sztolni „Głęboka-Fryde-
ryk” w Ptakowicach. Na terenie 
Zbrosławic atrakcją byłyby wojen-
ne fortyfikacje i stadnina koni.  
Z kolei Kamieniec to park krajo-
brazowy z barokowym pałacem  
i położoną nieopodal Mysią Wieżą. 

-- Do Zabrza szlak wchodziłby  
w Mikulczycach. Stąd, już zwykły-
mi drogami, mógłby zostać do-
prowadzony do kopalni „Guido” 
- mówi poseł Tomasz Głogow-
ski, który szczegóły propozycji 
omawia aktualnie z samorząda-
mi poszczególnych gmin oraz 
przedstawicielami Polskich Linii 
Kolejowych. - Zabrze postawiło 
na rozwój turystyki, a stworzenie 
podobnego szlaku byłoby z pew-
nością dodatkową atrakcją w tej 
dziedzinie – podsumowuje parla-
mentarzysta.

25 maja o godz. 16.00 w 
Centrum Organizacji Poza-
rządowych w Zabrzu (ul. Bro-
dzińskiego 4) odbędzie się 
szkolenie dot. nowych wzorów 
ofert oraz rozliczeń z realiza-
cji zadań pożytku publiczne-
go. Spotkanie poprowadzi dr 
Artur Gluziński specjalista  

w   dziedzinie   funkcjonowania
trzeciego sektora  oraz  współ-
pracy z administracją publicz-
ną.

Dzień później, 26 maja będzie 
można skorzystać z porad 
księgowych. Początek spotka-
nia, również godz. 16.00

W świadomości czy-
telników i dziennikarzy 
jest kimś, kto wie 
wszystko o przesyłach 
prądu albo informuje 
o przyczynach przerw 
w jego dostawach. 
Łukasz Zimnoch debiu-
tuje na rynku księgar-
skim, ale nie pisze  
o stawkach za prąd, 
a o wartościach, któ-
rych w życiu szukamy. 

„Dziecko wdrapuje się na ko-
lana ojca. Patrzy mu w oczy  
i domaga się opowieści. Chce 
usłyszeć jak wygląda świat, 
pragnie nauczyć się, czym jest 
to, co go otacza. Skrzat chło-
nie każdy ruch powieki, kiw-
nięcie głową, obniżenie głosu. 
Staje się człowiekiem. Dorosły 

nie ma, komu wdrapać się na 
kolana, ale wciąż poszukuje“.

Książka „Po przebudzeniu“ 
autorstwa Łukasza Zimnocha, 
to garść opowieści o tym, co 
ma  lub może mieć dla nas 
znaczenie. Warte uwagi. (m)

Gości uroczyście przywita-
ła prezydent Zabrza, Mał-
gorzata Mańka - Szulik. 
- Cieszę się, że ciągle 
chcemy świętować w ro-
dzinnym gronie – powie-
działa prezydent miasta.  
Przed rozpoczęciem koncertu 
odczytano list okolicznościo-

wy, skierowany do organi-
zatorów i uczestników przez 
pierwszą damę RP, Annę Ko-
morowską. Do listu przekaza-
ła w podarunku pióro, które 
prezydent Małgorzata Mańka-
-Szulik wręczyła Małgorzacie 
Makowskiej, założycielce i 
opiekunce zabrzańskich ze-

Rowerowy pomysł 
na kolejowy szlak

Ma ponad 30 km długości i roboczą nazwę  
„Od kopalni do kopalni”. Tomasz Głogowski  
z Tarnowskich Gór, poseł a prywatnie miłośnik 
rowerowych wycieczek, wpadł na pomysł, by re-
kreacyjnym szlakiem połączyć Sztolnię Czarnego 
Pstrąga i kopalnię „Guido” w Zabrzu. Trasa  
w większości prowadziłaby wzdłuż nieczynnego 
nasypu kolejowego.

 

Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy spółki 
Vattenfall w nietypowej roli

O tym, co w życiu ważne

Coś na 
duże rzeczy
Planujesz remont? Sprawdź, czy na twojej 
ulicy będą podstawione kontenery na 
wielogabarytowe przedmioty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zaprojektuj i zbuduj Zobota

Na 11 czerwca zaplano-
wano drugą edycję Święta 
Zabytków Techniki

Dla księgowych 
i nie tylko

Poseł Tomasz 
Głogowski 
zachęca do rowerowych eskapad

Koncert Natalii Kukulskiej w Domu Muzyki i Tańca zainaugurował obchody IV Metropolitalnego Święta Rodziny

Więź, którą powinniście 
pielęgnować

„Piękno życia rodzinnego” - pod taki hasłem  
odbywa się tegoroczna edycja święta rodziny.  
O znaczeniu rodzinnej więzi i miłości przypomniał 
w przemowie metropolita katowicki ks. arcy-
biskup Damian Zimoń: -- Rodzinne święto ma 
obecnie dwóch wielkich patronów: świętego 
Jacka oraz błogosławionego Jana Pawła II  
- podkreślił Damian Zimoń.

społów tanecznych „Mak” 
i „Maczki”. Ich występ był 
częścią inauguracyjnego 
koncertu. Wspominano 
także zmarłą w katastrofie 
smoleńskiej wicemarszałek 
Senatu Krystynę Bochenek, 
która współtworzyła Metro-
politalne Święto Rodziny.  
Obchodom święta towarzy-
szą konkursy. Nagrodami 
są, m.in. zaproszenia do 
udziału w studyjnym wyjeź-
dzie do Brukseli, przygo-
towane przez Małgorzatę 
Handzlik, posłankę Parla-
mentu Europejskiego. 

(m)

Gwiazdą koncertu była Natalia 
Kukulska

Gości witali: metropolita katowicki ks. abp Damian Zimoń
oraz prezydent Zabrza - Małgorzata Mańka-Szulik

http://zoboart.industriada.pl/
http://zoboart.industriada.pl/

