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ZABRZE AKTUALNOŚCI2

Prawie 1400 mło-
dych ludzi z Zabrza 
i ościennych miast 
wzięło udział  
w przesłuchaniach 
58. Festiwalu 
Kultury Młodzieży 
Szkolnej im. Nor-
berta Kroczka. Lau-
reatów zobaczymy 
7 maja podczas 
uroczystej gali  
w Teatrze Nowym.

Na scenie Miejskiego Ośrodka 
Kultury młodzi artyści przez ty-
dzień prezentowali swoje talenty 
teatralne, wokalne i taneczne. 
Do Festiwalu zgłosiło się 29 ze-
społów  teatralnych  ze szkół 
podstawowych, gimnazjalnych 
i ośrodków pracy pozaszkolnej. 
Grand Prix w najmłodszej kategorii 
wiekowej zdobył zespół „Koloro-
we pierwszaki” ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Zabrzu za spektakl 
„Wymarzony dom” na podstawie 
bajki Janoscha „Ach, jak cudowna 

jest Panama”. Maluchy reprezen-
tować będą Zabrze w II Festiwalu 
Artystycznym Dzieci i Młodzieży 
Województwa Śląskiego w Często-
chowie. W reprezentacji naszego 
miasta znalazły się również grupy 
teatralne „Raz Dwa Trzy” ze Szko-
ły Podstawowej nr 43, „Rozregulo-
wani” z OPP 3 oraz „Atelier” z OPP 
4 – Centrum Edukacji Twórczej.
Podczas festiwalowego Dnia Tań-
ca przed jurorami zaprezentowało 
się 41 zespołów tanecznych, 12 
solistów i 7 duetów. Uczestnicy 

występowali w następujących 
kategoriach: spektakl taneczny, 
miniatura taneczna, taniec nowo-
czesny, folklor, teatr tańca, soliści 
i duety. Z kolei podczas zorganizo-
wanego 18 kwietnia Dnia Muzyki 
jurorzy przesłuchali 39 zespołów 
instrumentalnych, wokalnych i wo-
kalno-instrumentalnych. 
Szczegółowe wyniki przesłuchań 
w poszczególnych kategoriach 
dostępne są na stronie interne-
towej Młodzieżowego Domu Kul-
tury nr 2 w Zabrzu: www.mdk2.

zabrze.pl. Laureatów tegorocz-
nego Festiwalu będzie można 
zobaczyć podczas zaplanowanej 
na 7 maja gali w Teatrze Nowym.
Historia Festiwalu Młodzieży 
Szkolnej sięga 1952 r. Ówcze-
sny dyrektor OPP nr 2 zainicjował 
przedsięwzięcie pod nazwą Prze-
gląd Zespołów Artystycznych. 
Od 1992 r. Festiwal nosi imię 
Norberta Kroczka. Co roku przy-
ciąga coraz więcej młodych ludzi  
i obecnie jest największą impre-
zą tego typu w regionie. (hm)

Za NaMi PrZeSłuchaNia TegorocZNego FeSTiwaLu KuLTury 
MłodZieży SZKoLNej iM. NorberTa KrocZKa

W intencji Ojczyzny

Coraz bliżej rozpoczęcia prac

Koncertem Załogowej górniczej 
orkiestry dętej „Makoszowy” 
pod dyrekcją henryka Mandry-
sza rozpoczną się w Zabrzu 
obchody Święta Konstytucji 3 
Maja.

Koncert na placu przed kościołem św. 
Anny rozpocznie się o godzinie 10.30.  
O godzinie 11 odprawiona zostanie uro-

czysta msza w intencji Ojczyzny. Po 
nabożeństwie pod tablicą „Pamięci 
tych, co grobów nie mają” złożone 
zostaną kwiaty. Na godzinę 12.30 
zaplanowano świąteczny piknik  
w ogrodzie parafialnym. 
Orkiestry dętej „Makoszowy” będzie 

można posłuchać również 1 maja. 
Koncert w Miejskim Ogrodzie Botanicz-

nym rozpocznie się o godzinie 16.  (hm)

dobre wieści dla kierowców. 
wiadomo już, jaka firma do-
kończy budowę drogowej 
Trasy Średnicowej w Zabrzu. 
Prace ruszą latem.

Do przetargu na budowę „śred-
nicówki” od węzła de Gaulle'a 
do granicy z Gliwicami przystą-
piło 14 firm. - Najkorzystniejszą 
ofertę złożyło konsorcjum firm 
Eurovia Polska S.A. oraz Przed-
siębiorstwo Remontów Ulic i Mo-
stów S.A. w Gliwicach - informuje 
Danuta Żak ze spółki Drogowa 
Trasa Średnicowa.
Aktualnie prawidłowość proce-
dur przetargowych bada prezes 
Urzędu Zamówień Publicznych. 
Po zakończeniu kontroli umowa  
z wykonawcą będzie mogła zostać 

podpisana. Dokończenie „śred-
nicówki” w Zabrzu ma kosztować 
184,2 mln zł. Prace, których roz-
poczęcie planowane jest latem 
tego roku, mają się zakończyć w 
czerwcu 2014 r. Tymczasem w 

tym tygodniu mają zostać otwar-
te koperty z ofertami na budowę 
pierwszego z gliwickich odcinków 
trasy. Drogowcy szacują, że cała 
„średnicówka” powinna być goto-
wa do końca 2014 r.  (hm)

ŚwięTo KoNSTyTucji 3 Maja

PrZeTarg Na doKońcZeNie budowy drogowej TraSy 
ŚredNicowej w ZabrZu roZSTrZygNięTy

XiX Tydzień Ziemi

ruszył remont dawnego hotelu „admiral Palast”

Nasza planeta
 bez tajemnic

Elewacja znów zabłyśnie

jak wyglądało życia człowie-
ka sprzed dziesięciu tysięcy 
lat i jakie gatunki zwierząt 
są dziś najbardziej zagrożone 
mogli się dowiedzieć uczest-
nicy imprez w ramach XiX 
edycji Tygodnia Ziemi. atrak-
cje przygotowało Muzeum 

górnictwa węglowego.

Przedsięwzięcie, które co 
roku przyciąga tysiące mło-
dych osób, odbyło się pod 
hasłem „W stronę mocy”. Or-
ganizatorzy chcieli m.in. przy-
bliżyć tematykę dotyczącą od-
nawialnych źródeł energii. W 
siedzibie Muzeum Górnictwa 
Węglowego zagościła też wy-
stawa „Czas mamuta”, którą 
przygotował Państwowy Insty-
tut Geologiczny w Warszawie. 
Ekspozycję, na której znalazły 

się rekonstrukcje szałasu, 
narzędzi, broni sprzed oko-
ło 10 tysięcy lat można od-
wiedzać do 17 czerwca. Do 
połowy maja czynna będzie 
prezentująca zagrożone ga-
tunki zwierząt wystawa „Czy 
przetrwają?”.
Uczestnicy Tygodnia Ziemi 
zwiedzali Kombinat Kokso-
chemiczy i oczyszczalnię 
ścieków „Śródmieście”. Brali 
udział w prelekcjach, warsz-
tatach, zawodach sportowych  
i konkursach o tematyce eko-
logicznej. – Nasza akcja ma 
przede wszystkim charakter 
edukacyjny. Chcemy zwrócić 
uwagę na problemy dotyczą-
ce naszej planety i zachę-
cić do troski o nią – mówi  
Marek dmitriew, dyrektor 

MGW. (hm)

jeden z najbardziej repre-
zentacyjnych budynków 
Zabrza jest na dobrej dro-
dze, by odzyskać dawny 
blask. rozpoczął się wła-
śnie remont zabytkowego 
gmachu hotelu przy ul. 
wolności.

Hotel „Admiral Palast” 
(obecnie „Monopol”) za-
projektowali w stylu moder-
nizmu berlińscy architekci 
Bielenberg i Moser. Gmach 
został wzniesiony w latach 
1924-1928. Jego elewację 
obłożono miedzianą blachą 
zdobioną płaskorzeźbami 
w kształcie głów. Nieste-
ty, w ostatnich latach bu-
dynek stopniowo niszczał. 
Pojawiło się zagrożenie 
związane z możliwością od-
padania części elewacji.
Rozpoczęty właśnie remont 
przyczyni się do poprawy 
stanu technicznego budyn-
ku i przywróci jego walory 
estetyczne. Prace, które 
będą kosztować 560 tys. zł, 
sfinansują po połowie Wo-
jewódzkie Przedsiębiorstwo 
Usług Turystycznych w Ka-
towicach, do którego należy 
hotel, oraz zabrzański sa-
morząd. Zabytkowy hotel to 
jeden z dwunastu obiektów, 
których renowację dotować 
będzie w tym roku miasto. 
Wśród pozostałych są m.in. 
kościół św. Jana Chrzciciela 

w Biskupicach, kościół św. 
Wawrzyńca w Mikulczycach 
i kamienica przy ul. 3 Maja 

41. Na dofinansowanie re-
montów przeznaczono łącz-
nie 2,6 mln zł (hm)

SCENa młodyCh 
talentóW

Zabytkowy hotel znik-
nął za rusztowaniami

warsztaty w Muzeum 
górnictwa węglowego

jedno z konkurso-
wych przedstawień

do zbudowania  
w Zabrzu są 3 km dTŚ


