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Pomimo sezonu urlopowego 
przebudowa zabrzańskiego sta-
dionu postępuje w zawrotnym 
wręcz tempie. Na początku lip-
ca przy ul. Roosevelta pojawiły 
się kolejne dwa żurawie dźwi-
gowe. Tym samym ich liczba 
wzrosła do sześciu. Nowe kon-
strukcje znacznie przyspieszyły 
prace budowlane prowadzone 
od strony południowej. Z kolei 
w budowie trybuny od strony 
wschodniej pomaga potężny 

samojezdny dźwig. Przenosi on 
ważące od 13 do 22 ton pre-
fabrykaty. Dzięki temu stadion 
rośnie w oczach.
Widoczne przyśpieszenie prac 
związane jest z planowaną na 
początku sierpnia kolejną wi-
zytą w Zabrzu przedstawicieli 
komisji licencyjnej Ekstrakla-
sy. Przypomnijmy, że na razie 
zabrzanie otrzymali licencję 
na grę w Sosnowcu. Komisja 
zapowiedziała jednocześnie, 

że obiekt przy ul. Roosevel-
ta podda ponownej ocenie 
przed rozpoczęciem jesien-
nej rundy rozgrywek. Prezes 
spółki „Stadion w Zabrzu” 
Tadeusz Dębicki przekonuje, 
że wszystkie wykazane wcze-
śniej nieprawidłowości zosta-
ły już usunięte.
– Chodziło między innymi 
o dojście na stadion i wjazd na 
płytę dla karetek – tłumaczy 
Tadeusz Dębicki.

Nowy sezon rusza w sierpniu, 
ale układając terminarz rozgry-
wek, Ekstraklasa poszła Gór-
nikowi na rękę, wyznaczając 
pierwszy mecz grany „u siebie” 
dopiero na przypadającą w po-
łowie września czwartą kolejkę. 
Zabrzański klub zmierzy się wte-
dy z Legią Warszawa. - Jestem 
optymistą i wierzę, że mecz zo-
stanie rozegrany przy ulicy Ro-
osevelta – podsumowuje prezes 
Tadeusz Dębicki. (hm)

Gigantyczny dźwig 
w całej okazałości

NA PLACU BUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO W ZABRZU 
POJAWIŁ SIĘ GIGANTYCZNY DŹWIG SAMOJEZDNY

Dziesiątki 
ton przenosi 

jak piórko
Ma 500 ton udźwigu i jest jednym z największych samojezdnych dźwigów w Polsce! 
Gigantyczny pojazd zaparkował kilka dni temu na placu budowy stadionu miejskiego
 w Zabrzu. Ma pomóc w montażu prefabrykowanych elementów konstrukcji trybun.

WAKACYJNA SCENA MAŁYCH ARTYSTÓW

Prawie 60 młodych zabrzan wzię-
ło udział w organizowanej przez 
zabrzański Teatr Nowy waka-
cyjnej akcji „Lato z teatrem”. 
Efektem dwutygodniowej pracy 
były zaprezentowany na profe-
sjonalnej scenie spektakl „Pod-
-grzybek”.

– Nasz projekt pozwolił dzieciom 
i młodzieży na twórcze spędze-
nie wolnego czasu. Aktywny 
wypoczynek połączyliśmy z dzia-
łaniami służącymi rozbudzaniu 

i pogłębianiu zainteresowań 
artystycznych, zdobywaniu wie-
dzy i konkretnych umiejętności 
z różnych dziedzin teatru. Uczy-
liśmy ekspresji twórczej, pracy 
zespołowej, a zarazem pogłębia-
liśmy w uczestnikach znajomość 
kultury regionu, historii i tradycji 
lokalnej – zwraca uwagę Beata 
Dąbrowiecka-Wilczok z Teatru 
Nowego.
Oparte na tekście Marty Gu-
śniowskiej przedstawienie 
„Pod-grzybek” łączy różne ga-

tunki i techniki teatralne, m.in. 
lalki, pantomimę, piosenkę 
i taniec oraz elementy teatru 
dramatycznego. Warsztaty, 
których uczestnicy mieli od 7 
do 18 lat, prowadzone były w 
kilku grupach: lalkarsko-dra-
matycznej, kostiumowo-sceno-
graficznej, wokalno-tanecznej 
i promocyjno-fotograficzno-
-dziennikarskiej. Mali artyści 
przygotowywali stroje, projekto-
wali plakat, uczyli się tekstu i 
szlifowali choreografię. Poznali 

zakamarki zabrzańskiego te-
atru i dowiedzieli się, jak praca 
w nim wygląda od kuchni. Warsz-
tatom towarzyszyły wycieczki do 
kopalni „Guido”, Muzeum Gór-
nictwa Węglowego czy Miejskie-
go Ogrodu Botanicznego.
– Najbardziej zafascynowało 
mnie to, że mogliśmy praco-
wać z prawdziwymi aktorami – 
mówi Paweł Kurzelowski, jeden 
z uczestników warsztatów. – To 
była super przygoda. Na począt-
ku miałem tremę, ale potem były 

już same super wrażenie – doda-
je Maksymilian Kamiński.
Aktorka Teatru Nowego Danu-
ta Lewandowska podkreśla, że 
z uczniami pracowało się świet-
nie.- Mamy bardzo zdolne dzieci. 
Sporo uczestników warsztatów 
ma predyspozycje do tego, by 
w przyszłości zostać aktorami – 
zwraca uwagę artystka.
Podobnego zdania jest dyrektor 
Teatru Nowego Jerzy Makselon. 
– Dzieci pracowały fantastycznie. 
Wszyscy bardzo szybko weszli we 

wszystkie zasady życia teatral-
nego. Instruktorzy, podobnie jak 
w poprzednim roku, spisali się na 
medal. Te warsztaty były dla nas 
wszystkich czasem przygody i po-
znania wszystkiego, co składa się 
na teatr – mówi Jerzy Makselon. 
Ci, którzy nie zdążyli obejrzeć 
spektaklu „Pod-grzybek” w lipcu, 
będą mieli jeszcze do tego okazję 
22 września. Tegoroczna akcja 
„Lato z teatrem” była możliwa 
dzięki wsparciu zabrzańskiego sa-
morządu i firmy „Fortum”.  (hm)

PREMIEROWY POKAZ SPEKTAKLU „POD-GRZYBEK” BYŁ UKORONOWANIEM TEATRALNYCH WARSZTATÓW DLA NAJMŁODSZYCH

W warsztatach wzięło udział prawie 60 młodych zabrzan Młodzi artyści na profesjonalnej scenie
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Premiera 
odbyła się 15 lipca

– Wyrażam głęboki szacunek 
i podziw dla władz miasta za 
konsekwentną pracę na rzecz 
wzrostu atrakcyjności gospo-
darczej i turystycznej, realiza-
cję kolejnych inwestycji oraz 
tworzenie pozytywnego wize-
runku miasta – podkreśla John 
Netting, dyrektor generalny 
Europejskiego Stowarzyszenia 
Biznesowego.
– Jestem przekonana, że ta na-
groda otworzy nowe możliwości 
współpracy międzynarodowej 
i dalszego rozwoju miasta 
– mówi prezydent Zabrza Mał-
gorzata Mańka-Szulik.
Nagroda została wręczona 
podczas szczytu prezydentów 
miast, który w połowie lipca 

odbył się w stolicy Irlandii 
Dublinie. Zgromadził on gości 
reprezentujących trzy kon-
tynenty. Uczestnicy szczytu 
omawiali kwestie związane 
z nowoczesnym zarządza-
niem miastami w obecnych 

warunkach politycznych i go-
spodarczych. Dyskutowali 
również na temat możliwości 
poszerzenia międzynarodo-
wej współpracy w zakresie 
gospodarki, nauki, edukacji 
i kultury na poziomie admi-

nistracji lokalnej. W progra-
mie znalazły się spotkania z 
inwestorami oraz prezentacje 
najważniejszych inwestycji re-
alizowanych w Dublinie.
Fundatorami Międzynarodo-
wej Nagrody „Zjednoczona 

Europa” i organizatorami 
szczytu są Europejskie Stowa-
rzyszenie Biznesowe, Komitet 
Nominacyjny Sokrates oraz 
organizacje publiczne m.in. 
z dziedziny handlu z szesna-
stu krajów świata.  (hm)
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WSZYSTKIE ŚCIANY JUŻ BŁYSZCZĄ
Nowa elewacja dworca kolejo-
wego w Zabrzu jest już gotowa. 
Zakończył się właśnie remont 
ściany od strony torowiska. 
W najbliższych miesiącach kon-
tynuowane będą prace wewnątrz 
budynku.

Remont zabrzańskiego dworca 
rozpoczął się w ubiegłym roku. 
Odnowiony został m.in. hol, w któ-
rym pojawiły się ławki i nowe lam-
py. Wyremontowano prowadzący 
na peron tunel i elewację od stro-
ny ulicy. Ze względów formalnych 
nie można było jednak dokończyć 
prac od strony torowiska.
– Wykonanie całej elewacji za 
jednym razem nie było możliwe, 
ponieważ remont ściany od strony 
peronu wymagał szeregu uzgod-

nień z koleją. Załatwienie wszyst-
kich formalności trwało prawie 
rok. Musieliśmy uzyskać cztery 
zgody, między innymi dotyczące 
ograniczenia ruchu pociągów, 
planowanych wyłączeń napięcia 
i wydzierżawienia części torowi-
ska – tłumaczy Tomasz Saternus, 
dyrektor Jednostki Obsługi Finan-
sowej Gospodarki Nieruchomo-
ściami.
Prace ruszyły ostatecznie w kwiet-
niu tego roku i właśnie dobiegły 
końca. Na elewacji pojawił się 
m.in. wyraźny napis „Zabrze”, któ-
ry wita pasażerów wjeżdżających 
na peron pociągów.
W najbliższym czasie kolejne pra-
ce mają ruszyć w budynku dwor-
ca. Planowane jest odnowienie to-
alet i pomieszczeń na piętrze holu 

oraz dostosowanie budynku do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Platformy dla osób poruszających 
się na wózkach inwalidzkich poja-
wią się przy wejściu do budynku 
oraz w przejściu podziemnym. 
Dotychczasowe drzwi zostaną 
zastąpione nowymi, sterowanymi 
fotokomórką. Na dworcu pojawi 
się również więcej kamer moni-
toringu.
Cały remont pochłonąć ma ogó-
łem prawie 1,5 mln zł. Zgodnie 
z umową zawartą przez zabrzań-
ski samorząd z koleją, nakłady 
te odliczane są od czynszu, jaki 
miasto płaci PKP. Przypomnij-
my, że remont zabrzańskiego 
dworca stał się możliwy po tym, 
jak gmina wydzierżawiła obiekt 
od kolei.  (hm)

Ranking samorządów
W czterech kategoriach sklasyfikowane zostało Zabrze w rankingu samorządów przygotowanym przez dziennik 
„Rzeczpospolita”. Uwzględnia on miasta i gminy najbardziej dbające o rozwój i podniesienie jakości życia mieszkań-
ców. Pod względem skuteczności pozyskiwania funduszy unijnych, w gronie 49 miast na prawach powiatu, Zabrze 
zajęło 25. miejsce. Biorąc pod uwagę miasta tylko z naszego województwa, Zabrze znalazło się na 7. miejscu. W 
rankingu największych inwestycji samorządowych 2012 roku, wśród 138 przedsięwzięć, wymieniono dwa zabrzań-
skie: budowę Drogowej Trasy Średnicowej (25. miejsce) i modernizację stadionu Górnika Zabrze (64. miejsce). Pod 
względem innowacyjności samorządów Zabrze zajęło 6. miejsce. W ogólnym zestawieniu samorządów Zabrze znala-
zło się na 47. miejscu, a wśród śląskich miast zajęło 10. pozycję.

Mamy kolejny 
powód do dumy! 
Zabrze zostało 
docenione przez 
Europejskie Sto-
warzyszenie Biz-
nesowe, które 
za wkład w roz-
wój międzynaro-
dowej integracji 
przyznało nasze-
mu miastu nagro-
dę „Zjednoczona 
Europa”.

EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE BIZNESOWE NAGRODZIŁO NASZE 
MIASTO ZA WKŁAD W ROZWÓJ MIĘDZYNARODOWEJ INTEGRACJI

Remont elewacji 
od strony torowiska 

wymagał szeregu 
uzgodnień z koleją

ZABRZE DOCENIONE 
W DUBLINIE

Pamiątkowe zdjęcie uczestników 
szczytu w Dublinie

O współpracy administracji 
rządowej i samorządowej mó-
wił w Zabrzu minister admini-
stracji i cyfryzacji Michał Boni. 
Polityk spotkał się z miesz-
kańcami w gmachu Muzeum 
Górnictwa Węglowego.

– Śląsk wykonał w ostatnich 
latach wielką pracę. Udało się 
nie zniszczyć potencjału tego 
regionu, a wykorzystać go, aby 
przejść do zupełnie nowych 
form w przemyśle czy usługach 
– zwracał uwagę w swym wykła-
dzie minister Michał Boni.
Szef resortu i administracji 
i cyfryzacji przedstawił wizję 
państwa optimum, które najle-
piej wywiązuje się ze swojej roli 
wobec obywateli. - Nie chcemy 
państwa maksimum, zbyt opie-
kuńczego, zbyt daleko wkra-
czającego w życie obywatela. 
Najlepsze byłoby państwo se-
lektywne, działające tam, gdzie 
jest najbardziej potrzebne. 
Państwo musi rekompensować 
niedobory, by wszyscy mieli 
równe szanse i jednocześnie 
wykorzystywać potencjał oby-
wateli. A Śląsk ma go ogromny 
– podkreślał w Zabrzu minister 
Michał Boni.
Podczas spotkania poruszone 
zostały także kwestie metro-
politalne. – Należy zbudować 
system elastycznych narzędzi, 
które pozwolą na stworzenie 
takiego modelu metropolii, 
jaki będzie najodpowiedniejszy 
dla danej aglomeracji – mówił 
minister. Jesienią mają ru-
szyć konsultacje w tej sprawie 
z władzami lokalnymi. Odno-
sząc się do propozycji ruchów 
autonomistycznych, minister 
Michał Boni jednoznacznie 
stwierdził, że Polska nie jest 
gotowa ani też chętna budo-
waniu jakichkolwiek autonomii 
w sensie administracyjnym.  (hm)

MINISTER ADMINISTRACJI 
I CYFRYZACJI GOŚCIŁ 

W ZABRZU

Chcemy 
państwa 

optymalnego

ZAKOŃCZYŁ SIĘ 
REMONT ELEWACJI 

ZABRZAŃSKIEGO 
DWORCA KOLEJOWEGO

Wszystkie ściany 
już błyszczą


