
GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze www.gazeta-miejska.pl 05.06.2012 (nr 572)

ZABRZE AKTUALNOŚCI2

Już po raz 15. odbył się w Zabrzu Międzynarodowy Festiwal Rysowania. W tym roku, 
w związku ze zbliżającym się turniejem EURO 2012, motywem przewodnim imprezy 
był sport.
Pięcioletnia Pola Strumińska przy-
jechała na festiwal z Gliwic razem 
z mamą. Przyznaje, że uwielbia ry-
sować. – Tu jest fajowsko! – przeko-
nywała. – Rysuję panią na motorze, 
bo mój tata jeździ na motorze. Mnie 
też czasem zabiera – tłumaczy-
ła dziewczynka, przyglądając się 
z uwagą pozującej motocyklistce.
Wśród modeli byli w tym roku tak-
że ubrani w biało-czerwone stroje 
kibice, piłkarze i kolarze. Osiem-
nastoletnia Agata Kałuska zde-
cydowała się rysować koszykarza. 
– Ze względu na dobre ustawienie 
i ułożenie rąk – tłumaczy. – Rysuję 
dopiero od kilku miesięcy. Chcę 
zdawać na ASP. Ten festiwal to 
bardzo dobra promocja rysownic-
twa i kultury – podkreśla Agata.
Podobnego zdania jest starszy 
o dwa lata Michał Sikora. – To 

mój czwarty rysunek w życiu 
– zdradza. – Ta impreza jest dla 
młodych ludzi szansą, by się po-
kazać. Można nawiązać kontakt z 
artystami, wymieniać się doświad-
czeniami. A przy okazji to świetna 
zabawa – uważa Michał Sikora.
Organizowany przez zabrzańską 
szkołę plastyczną i Witolda Beru-
sa festiwal tradycyjnie już przycią-
gnął setki rysowników, począwszy 
od przedszkolaków, przez uczniów 
i studentów, po prawdziwych pro-
fesjonalistów. Nie zabrakło gości 
z partnerskich miast Zabrza, m.in. 
niemieckiego Sangerhausen, sło-
wackiej Trnavy i ukraińskiego Rów-
nego. Na laureatów, jak co roku, 
czekają nagrody rzeczowe oraz 
udział w wystawie pokonkursowej. 
Nagrodzone prace zostaną także 
opublikowane w katalogu. (hm)

BULDOŻERY WRACAJĄ NA ULICE
Już wkrótce na ulicach Zabrza 
ponownie pojawią się buldo-
żery. W ubiegłym tygodniu 
przedstawiciele samorządu 
i wykonawców podpisali ko-
lejne umowy dotyczące robót 
w ramach drugiego etapu mo-
dernizacji sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej w mieście.

Trzy najnowsze kontrakty doty-
czą prac w Pawłowie oraz na 
Zaborzu Północnym i osiedlu 
Wyzwolenia. – Te inwestycje 
są kosztowne i uciążliwe dla 
mieszkańców, ale warto je po-
dejmować. Żeby się o tym prze-
konać, wystarczy odwiedzić 
dzielnice, które objął pierw-

szy etap projektu – podkreśla 
prezydent Zabrza Małgorzata 
Mańka-Szulik.
Prace w Pawłowie mają po-
trwać 21 miesięcy. Poprowadzi 
je firma Energopol-Południe 
S.A. z Sosnowca. – Z pewno-
ścią nie obejdzie się bez utrud-
nień, ale deklarujemy pełną 
otwartość, by je minimalizować 
– podkreśla Jacek Taźbirek, 
prezes firmy.
W podobnym tonie wypowiada 
się Janusz Klimek, prezes spół-
ki „M+”, która wraz z Kędzie-
rzyńskim Przedsiębiorstwem 
Robót Inżynieryjnych zajmie 
się robotami na Zaborzu Pół-
nocnym (21 miesięcy) i osie-

dlu Wyzwolenia (15 miesięcy). 
– Życzyłbym sobie, by jakość 
współpracy podczas realizacji 
projektu była taka sama jak 
do tej pory. Wszystkie sprawy 
formalne przeprowadzone zo-
stały w sposób godny pochwały 
– zwraca uwagę Janusz Klimek.
Podpisane w ubiegłym tygodniu 
umowy dotyczą trzech z jedena-
stu kontraktów, które składają 
się na II etap projektu. Jego 
łączny koszt to prawie 200 
mln zł. 118 mln zł z tej kwoty 
stanowi  uzyskane przez samo-
rząd dofinansowanie z unijne-
go Funduszu Spójności. Resztę 
wykładają gmina i zabrzańskie 
wodociągi. (hm)

DRUGI ETAP PRZEBUDOWY MIEJSKIEJ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NABIERA TEMPA

POWSTAŁ PRZEWODNIK 
PO ZABRZU DLA DZIECI

Zbieraj pieczątki, 
wygrywaj nagrody!

Wiele interesujących infor-
macji o Zabrzu oraz szereg 
zagadek i łamigłówek dla 
najmłodszych można znaleźć 
w przewodniku dla dzieci 
„Zabrzańskie Przygody”. 
Bezpłatne wydawnictwo do-
stępne jest od 1 czerwca w 
Punkcie Informacji o Mie-
ście.

Kto odkrył pokłady węgla na 
terenie dzisiejszego Zabrza? 
Z którego roku pochodzi naj-
starsza znana pocztówka? 
Jak ciekawie spędzić w mie-
ście wolne popołudnie? To 
tylko niektóre z pytań, na 
jakie odpowiedzi można zna-
leźć w nowym przewodniku 
dla dzieci. W publikacji znala-
zły się krzyżówki i łamigłówki 
dotyczące miasta. Ale to nie 
wszystko. W każdej książecz-
ce znajduje się specjalny 

kupon zabawowy. Na jego od-
wrocie trzeba zebrać komplet 
8 pieczątek z tajemniczych 
miejsc Zabrza.
Wypełnione kupony nale-
ży dostarczać do Punktu 
Informacji o Mieście, ul. 
Powstańców Śląskich 2/1, 
tel. (32) 271-72-76. Punkt 
czynny jest od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 10 
do 18 i w soboty od 10 do 
14. Termin składania kupo-
nów upływa 5 października. 
Wśród uczestników zabawy 
rozlosowanych zostanie 10 
atrakcyjnych nagród. Zwy-
cięzcy losowania powiado-
mieni zostaną o tym telefo-
nicznie.
Rozdanie nagród nastąpi 29 
października w hali „Pogoń”, 
podczas spotkania z prezy-
dent Zabrza Małgorzatą Mań-

ką-Szulik. (hm)

EURO 
RYSOWANIE

MŁODZI ARTYŚCI 
WYPEŁNILI W PIĄTEK 
HALĘ MIEJSKIEGO 
OŚRODKA SPORTU 
I REKREACJI

Prezesi Jacek Taźbirek i Janusz Klimek zapewnia-
ją, że zrobią wszystko, by zminimalizować uciążli-
wości dla mieszkańców

Motywem 
przewodnim 

imprezy 
był sport

Na festiwalu spotkali 
się amatorzy 
i profesjonaliści

CO? GDZIE? ZA ILE?
PAWŁÓW

• 23,3 km kanalizacji sani-
tarnej • 20,8 km kanalizacji 
deszczowej • 7,8 km sieci 
wodociągowej • 1 przepom-
pownia ścieków • 94 tys. m2 

nawierzchni
Koszt: 47,7 mln zł

ZABORZE PÓŁNOCNE
 • 10,8 km kanalizacji sani-
tarnej • 14,2 km kanalizacji 
deszczowej • 0,4 km sieci 

wodociągowej • 50,7 tys. m2 
nawierzchni

Koszt: 28,9 mln zł

OSIEDLE WYZWOLENIA
 • 5,7 km kanalizacji sanitar-
nej • 1 przepompownia ście-
ków • 4 tys. m2 nawierzchni

Koszt: 4,6 mln zł


