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– Zapraszamy całe rodziny. Wśród 
przygotowanych propozycji z pew-
nością każdy znajdzie coś dla 
siebie – przekonuje Czesław Zde-
chlikiewicz z Centrum Organizacji 
Pozarządowych, które wraz z Miej-
skim Ogrodem Botanicznym przy-
gotowuje Festiwal Kwiatów.
Impreza rusza w najbliższy pią-
tek o godzinie 17. W siedzibie 

COP przy ul. Brodzińskiego 4 
zaplanowano wtedy wernisaż wy-
stawy „Wyraź siebie”. Powstała 
ona w ramach obchodów Euro-
pejskiego Roku Aktywności Osób 
Starszych i Solidarności Między-
pokoleniowej 2012.
W sobotę od południa liczne 
atrakcje czekają już w pięknej 
scenerii Miejskiego Ogrodu Bo-

tanicznego. Będą warsztaty pla-
styczne, fotograficzne, ogrodni-
cze, akwarystyczne i zielarskie. 
Teatry dziecięce zaprezentują 
bajki Janoscha, a Muzeum Miej-
skie przedstawi multimedialną 
prezentację dotyczącą historii 
Zabrza. Zaplanowano również 
wernisaż wystawy poświęconej 
dziedzictwu Donnersmarcków. 

Podczas tegorocznego Festiwalu 
Kwiatów tradycyjnie już nie za-
braknie poezji. Na godzinę 18 
zaplanowano spotkanie z poetą 
Szymonem Babuchowskim i gra-
jącym na gitarze Patrykiem Fili-
powiczem. Będą tańce irlandzkie 
oraz koncerty Wojciecha Sanoc-
kiego i zespołu Tatapali. – Bar-
dzo atrakcyjnie zapowiada się 

wieczorne widowisko 
„Sztuka żywiołów – tań-
czące fontanny” - podkreśla 
Czesław Zdechlikiewicz.
W programie na niedzielę, oprócz 
warsztatów, znalazł się m.in. im-
prowizowany spektakl poetycki 
w wykonaniu przedszkolaków 
„Wierszolaki na scenę”. Pastor 
Grzegorz Trzpila przedstawi mul-

ti-
me-

dialną 
prezenta -

cję „Zakazany owoc”. Imprezę 
zakończy koncert promenadowy 
przygotowany przez orkiestrę 
dętą pod kierunkiem Henryka 
Mandrysza.  (hm)

NA SZYBKOŚĆ I WIEDZĘ
Ruszyła czwarta i zarazem 
ostatnia edycja programu 
profilaktycznego „Krok po 
kroku do Euro 2012”. Przez 
ostatnie trzy lata uczestni-
czący w nim gimnazjaliści 
uczyli się kulturalnego kibi-
cowania.

– Chcemy, by młodzi ludzie po-
trafili odróżniać dobro od zła, 
stosowali się do zasady fair 
play i zrozumieli, że czasem 
też się przegrywa – mówi aspi-
rant sztabowy Marek Wypych 
z Komendy Miejskiej Policji 
w Zabrzu, która wspólnie z za-
brzańskim samorządem przy-
gotowała przedsięwzięcie.
W tegorocznej edycji turnie-
ju tradycyjnie biorą udział 

uczniowie drugich klas szkół 
gimnazjalnych. Eliminacje roz-
poczęły się w ubiegłym tygo-
dniu. Gimnazjaliści rywalizują 
w dyscyplinach sportowych, 
które są urozmaicane pyta-
niami dotyczącymi historii pił-
karskich mistrzostw Europy, 
ogólnej wiedzy o państwach 
Europy, języka angielskiego 
oraz umiejętności udzielania 
pierwszej pomocy. W tym tygo-
dniu w hali „Pogoń” rozegrane 
zostaną półfinały. Wielki finał, 
który odbędzie się w Gim-
nazjum nr 10, zaplanowano 
na poniedziałek 25 czerwca. 
Zwycięska drużyna wyjedzie 
w nagrodę na wycieczkę do 
Zakopanego.  (hm)

TRWA CZWARTA EDYCJA PROGRAMU „KROK PO KROKU DO EURO 2012”

MIJA 90 LAT OD POWROTU ŚLĄSKA DO POLSKI

Wojsko wkroczy 
do Katowic

Nie taki dług straszny
Inscenizacja wkroczenia Woj-
ska Polskiego do Katowic w 
1922 roku będzie elementem 
obchodów 90. rocznicy przyłą-
czenia Śląska do Polski. Jubi-
leuszowe uroczystości zaplano-
wano również w Zabrzu.

Centralne obchody rocznicy, nad 
którymi patronat objął prezydent 
RP Bronisław Komorowski, od-
będą się 20 czerwca w Warsza-
wie. W programie znalazło się 
złożenie kwiatów przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza oraz przy 
Pomniku Powstańców Śląskich 
na Powązkach. Przed Pałacem 
Prezydenckim otwarta zostanie 
wystawa „Walka o Górny Śląsk”. 
Uczestnicy uroczystości przema-
szerują następnie do Bazyliki 
Archikatedralnej św. Jana Chrzci-
ciela, gdzie odprawiana zostanie 
uroczysta msza. Uświetni ją 
występ Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk”.

Uroczystości zaplanowane 
na piątek w Katowicach roz-
poczną się okolicznościową 
sesją Sejmiku Województwa 
Śląskiego. Od godziny 14 na 
placu Sejmu Śląskiego będzie 
można oglądać inscenizację 
wkroczenia w 1922 r. Woj-
ska Polskiego do Katowic. Na 
czele oddziałów stał wówczas 
generał Stanisław Szeptycki. 
W programie uroczystości zna-
lazł się również koncert zespo-
łu „Śląsk”. Od godziny 11 na 
placu Bolesława Chrobrego 
trwać będzie piknik rodzinny. 
Z kolei w ramach Dni Otwartych 
będzie można zwiedzać z prze-
wodnikiem gmach Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. 
W sobotni wieczór na placu Sej-
mu Śląskiego wystąpią Holly 
Blue&Sound Petersburg oraz 
Abradab i Czesław Śpiewa. Po 
koncercie zaplanowano pokaz 
sztucznych ogni.  (hm)

W okresie trwającego spowol-
nienia gospodarczego sytuacja 
finansowa Zabrza nadal pozo-
staje wiarygodna. Takie wnioski 
płyną z raportu agencji Fitch, 
która przyjrzała się dokładnie fi-
nansom naszego miasta.

W opublikowanym 12 czerwca ra-
porcie międzynarodowa agencja 

Fitch Ratings potwierdziła długo-
terminowy rating krajowy Zabrza 
na poziomie „BBB+(pol)” oraz 
międzynarodowy długoterminowy 
rating dla zadłużenia w walucie za-
granicznej i krajowej na poziomie 
„BB+”. Perspektywa ratingów jest 
stabilna. Oznacza to, że sytuacja 
finansowa Zabrza jest nadal wia-
rygodna. Według agencji Fitch, 

zadłużenie miasta pozostaje 
umiarkowane i w przyszłości nie 
powinno przekroczyć 45 procent 
dochodów bieżących. – Podkreśle-
nia wymaga również fakt korzyst-
nej struktury zadłużenia Zabrza. 
Około 50 procent długu stanowią 
bowiem pożyczki preferencyjne 
– podkreśla prezydent Zabrza Mał-
gorzata Mańka-Szulik.  (hm)

Impreza co roku 
cieszy się dużym 

zainteresowa-
niem uczniów

RATING FINANSOWY KORZYSTNY DLA ZABRZA

Warsztaty fotograficzne, ogrodnicze i akwarystyczne, koncerty i spotkania 
poetyckie to tylko niektóre z atrakcji tegorocznego Festiwalu Kwiatów. 
Coroczna impreza organizowana w Miejskim Ogrodzie Botanicznym rusza 
w najbliższy piątek i potrwa do niedzieli.

JUŻ W TYM TYGODNIU FESTIWAL KWIATÓW W MIEJSKIM 
OGRODZIE BOTANICZNYM

Warsztaty fotograficzne, ogrodnicze i akwarystyczne, koncerty i spotkania Warsztaty fotograficzne, ogrodnicze i akwarystyczne, koncerty i spotkania 

WEEKEND WŚRÓD 
KWIATÓW I SZTUKI

Orkiestra Henryka 
Mandrysza zagra 

w niedzielę


