
14-17 czerwca
16. Opawska 42 
17. Gliwicka 2  
18. Gliwicka 28 
19. Wolności 220 
20. Gagarina 1-15 
21. Gagarina 17-27 
22. Heweliusza 10-16 
23. Heweliusza 26 
24. Banachiewicza 8 
25. Andersa 20-22 
26. Andersa 35 
27. Andersa 51 
28. Jabłońskiego 18-26 
29. Nyska 16-22 
30. Pomorska 23-25
 

17-21 czerwca 
31. Staromiejska 2  
32. Staromiejska 55 
33. Trocera 46 
34. 1-go Maja 26 
35. Grzybowska 29 
36. Wajzera 23-35 
37. Budowlana 62 
38. Budowlana 100 
39. Budowlana 109 

40. Kruczkowskiego 14 
41. Kruczkowskiego 52-54 
42. Wybickiego 40 
43. Witkacego 25 
44. Prusa 12 
45. Prusa 48

24-27 czerwca
46. Kobylińskiego 7 
47. Narutowicza 1 
48. Wyczółkowskiego 11 
49. Mickiewicza 20 
50. Mickiewicza 76 
51. Nowodworska 8 
52. Robotnicza 19 
53. J. Curie 23 
54. Jordana 48-50 
55. Jordana 72 
56. Młyńska 14 
57. Kossaka 12

Masz coś
dużego do wyrzucenia? 
Wrzuć do kontenera
Chcesz pozbyć się np. starych mebli albo 
sprzętu AGD, a nie masz pomysłu, co zrobić 
ze zużytymi przedmiotami? W Zabrzu trwa 
akcja podstawiania kontenerów na odpady 
wielkogabarytowe. 

Na parkiecie hali z godziny na 
godzinę brakowało miejsca. 
Rysujący w skupieniu kreślili 
na kartkach wizerunki koszy-
karzy, dżudoków, golfia-
rzy, siatkarzy, czy 
nawet tancerzy. 
- W tym roku 
autorzy mają 
za zadanie 
przedsta -
wić piękno 
sportu - 
tłumaczy 
D o r o t a 
Szatters, 
naczelnik 
Wydziału 
Kultury i 
Sportu za-
brzańskiego 
magistratu. 

Impreza co roku 
przyciąga coraz 
większą liczbę uczest-
ników. Na czternastą edycję 

W Zabrzu odbył się Międzynarodowy Festiwal Rysowania - 
największa tego typu impreza w Europie

Jak cię widzą, 
tak cię... rysują

W Szybie Maciej dla zwie-
dzających uruchomiono elek-
tryczną maszynę wyciągową.  
W industrialnej scenerii był  
czas i miejsce na imprezy kul-
turalne - odbył się koncert „Na 
Macieju po śląsku” i Kabare-
ton. Muzeum Górnictwa Wę-
glowego przygotowało program 
„Chwile jak w Chile” – koncen-
trując uwagę na ratownictwie 
górniczym i ratownikach, na-
wiązując, m.in. do szczęśliwie 
zakończonej akcji ratowniczej 
w kopalni miedzi i złota w Chi-
le. 

W Skansenie Górniczym Kró-
lowa Luiza można było wziąć 
udział w imprezie „Maszynowy 
zawrót głowy”. W programie 
znalazły się  pokazy pracy ma-
szyny parowej z 1915 roku, 

prezentacja samochodów ze 
zbiorów Muzeum Pojazdów Za-
bytkowych oraz mini festiwal 
gier planszowych i bitewnych. 

Najwięcej osób od-
wiedziło Zabytkową 
Kopalnię Węgla 
Kamiennego Guido. 
Święto Zabytków Techniki 
przypadło akurat w czwarte 
urodziny zakładu, co stało się 
okazją do zwiedzenia kopalni 
w nietypowej formule - zjeżdża-
jących na dół wyposażono w 
dane lampy przemysłowe.

Gdy goście z innych części 
kraju z wypiekami na twarzy 
czekali w kolejce na zjazd do 

zabytkowej kopalni albo oglą-
dali piec, w którym wytapiano 
niegdyś stal, mieszkańcy Czę-
stochowy, Gliwic, Katowic i Za-
brza stoczyli pojedynek w „ge-
nerowaniu pozytywnej ener-
gii”. To jedna z wielu atrakcji 
przygotowanych z okazji Świę-
ta Szlaku Zabytków Techniki 
Województwa Śląskiego.

W Parku Staszica w Często-
chowie, na terenie Nowych Gli-
wic w Gliwicach, na Nikiszow-
cu w Katowicach oraz na tere-
nie Zabytkowej KWK „Guido” 

w Zabrzu były zainstalowane 
„Generatory Pozytywnej Ener-
gii” - specjalne rowery umoż-
liwiające wytwarzanie energii. 
Wytworzona moc była groma-
dzona i zliczana. Przy wejściu 
były również ustawione bramki 
zliczające ilość osób. A Złoty 
Kwant przypadł Zabrzu!

Zabawę podczas „generowa-
nia pozytywnej energii” przy-
gotowało Discovery Channel 
- Partner Industriady 2011.

(m)

przyjechali goście ze słowac-
kiej Trnavy, było też ukraińskie 
Rivne. Każdy chce pochwalić 
się talentem, choć konkuren-

cja jest olbrzymia. 
Łatwego zadania 

nie mieli mo-
dele, tkwią-

cy w artystycznych pozach po 
5-6 godzin. 
- Przerwa trwa 15 minut. Moż-
na w tym czasie pójść do toa-
lety albo napić się wody - wy-
jaśniają Żaneta i Kinga pozu-
jące z futerałem na sprzęt do 
gry w golfa. 

- Trudno uwierzyć, że jeszcze kilkanaście lat temu, podwaliną tej 
imprezy były konkursy organizowane w szkołach i świetlicach - pod-
kreśliła prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka - Szulik otwierając 
czternastą już edycję Międzynarodowego Festiwalu Rysowania. 
Gospodarzem imprezy był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Sylwia Węgrzynowicz przyje-
chała na festiwal z Będzina. 
Rysowała Marcina, jedenasto-
latka trenujące go aikido. 
- Jestem ciekawa, kto pierwszy 
straci cierpliwość - uśmiecha 
się autorka. 

Dorian i Karolina tańczą w 
klubie Forum w Zabrzu. Taniec 
towarzyski to ich pasja.
- Tkwić nieruchomo w tanecz-
nej pozie, to jest jednak dopie-
ro zadanie - wzdycha Dorian, 
przestępując z nogi na nogę. 

Ale wysiłek się opłaci. Najlep-
sze prace trafią na prestiżowe 
wystawy. Można będzie je zo-
baczyć, m.in. jesienią w Kato-
wicach. 

(mar)

Jedenastoletni Marcin z Zabrza 
pozował Sylwii 
Węgrzynowicz

Dorian i Karolina zwykle bry-
lują na parkiecie - tym razem 
nie mogli nawet drgnąć!

Podczas Industriady najwięcej pozytywnej energii było w Zabrzu

Warci Złotego 
Kwantu
W miniony weekend Śląsk oblegali tury-
ści z całej niemal Polski, chcący zoba-
czyć stare kopalnie, gabarytami i prze-
znaczeniem budzące respekt maszyny 
przemysłowe i pamiętające lata świetno-
ści, zakłady pracy.

Ile energii wytworzonej - tyle punk-
tów dla miasta


