
W 
p a r -
ku przy 
ul. Dubiela 
stanęło w miniony 
piątek kilkadziesiąt namiotów. 
Fundacja Rozwoju Kardiochirur-
gii prezentowała postęp prac 
nad systemem wspomagania 
serca dla dzieci i dorosłych. Na 
stoiskach Politechniki Śląskiej 
można było zobaczyć pomocne 
w działalności dydaktycznej ro-
boty i poznać właściwości metali 
z pamięcią kształtu. Niezwy-
kłe doświadczenia pod hasłem 
„Przez zabawę do wiedzy” pre-
zentowali goście z Centrum Ma-
teriałów Polimerowych i Węglo-

wych PAN. 
Do świata kom-

puterów sprzed 
dwóch dekad można się 

było cofnąć, odwiedzając sto-
isko Stowarzyszenia Miłośników 
Zabytków Informatyki „Kompik”. 
Były pierwsze „pecety” i stano-
wiący prawdziwą perełkę laptop 
z rozsuwającą się przy otwarciu 
klawiaturą. Przyszli informatycy 
mogli się dowiedzieć, jak odre-
staurować i „ożywić” wiekowy 
sprzęt. Swoją prezentację przy-
gotowała Wyższa Szkoła Tech-
niczna, która w tym roku w Za-
brzu uruchamia swój najnowszy 
wydział, kształcący m.in. filmow-
ców i fotografów.

Jak skutecznie przeprowadzić 
reanimację, podpowiadali ratow-
nicy medyczni. Wskazówki po-
mocne przy zdrowym odżywianiu 
przygotowali uczniowie Zespołu 
Szkół Spożywczych, a swoją 
kondycję można było sprawdzić 
na urządzeniach przywiezionych 
przez gości z Instytutu Techniki 
i Aparatury Medycznej. Nie za-
brakło również występów arty-
stycznych, podczas których moż-
na było posłuchać m.in. uczniów 
Państwowej Szkoły Muzycznej 
w Zabrzu.
Tegoroczny Dzień Nauki został 
przygotowany przez Urząd Miej-
ski w Zabrzu, Fundację Rozwo-
ju Kardiochirurgii oraz Centrum 

Kształcenia Praktycznego. – Ce-
lem imprezy jest popularyzacja 
działań instytucji naukowo-ba-
dawczych, edukacyjnych, szkole-
niowych oraz firm, klubów i sto-
warzyszeń nie tylko z terenu Za-
brza, ale z całego regionu. Dzień 
Nauki ma promować wśród 
mieszkańców miasta, a zwłasz-
cza młodzieży szkolnej, najważ-
niejsze osiągnięcia naukowe, 
techniczne, a także pokazać 
w sposób niekonwencjonalny, 
przystępny i ciekawy osiągnięcia 
nauki, z którymi spotykamy się w 
życiu codziennym – mówi Sławo-
mir Gruszka z Wydziału Kontak-
tów Społecznych UM w Zabrzu. 
 (hm) 

Nie lada atrakcje czekają 
w niedzielę miłośników kolarstwa. 
W Rokitnicy po raz trzeci organizo-
wany jest plener rowerowy, w ra-
mach którego zaplanowano m.in. 
zawody w kolarstwie górskim.

Rowerowe miasteczko już od sa-
mego rana tętnić będzie życiem 
w rejonie stadionu MOSiR przy ul. 
Żniwiarzy. Na wytyczonej nieopodal 
trasie rozegrana zostanie m.in. VII 
edycja AZS MTB Cup. Szczegóło-
wy regulamin wyścigu dostępny 

jest na stronie www.azsmtbcup.
com. Na tej samej trasie lub ła-
twiejszej pętli swoich sił będą mo-
gli również spróbować uczestnicy 
II Mistrzostw Zabrza Uczniów oraz 
II Amatorskich Mistrzostw Zabrza. 
Zawody rozgrywane będą w róż-
nych w kategoriach wiekowych, 
a zapisy przyjmowane będą naj-
później na godzinę przed startem 
każdej z nich. Na terenie dawnego 
basenu rozegrane zostaną z kolei 
Dziecięce Wyścigi Rowerowe. Na 
najlepszych kolarzy czekają me-

dale, dyplomy i nagrody rzeczowe.
Do udziału w zabrzańskim plenerze 
rowerowym zachęca poseł Tomasz 
Głogowski. – W Rokitnicy byłem już 
w ubiegłym roku i teraz zamierzam 
wybrać się ponownie. Takie impre-
zy to świetny sposób na atrakcyjne 
i zdrowe spędzenie wolnego czasu. 
By rowerzyści mieli w naszym regio-
nie jak najwięcej ciekawych tras, 
prowadzę działania zmierzające do 
utworzenia szlaku rowerowego łączą-
cego Tarnowskie Góry i Zabrze – pod-
sumowuje parlamentarzysta.  (hm)

Rockowi 
zabrzanie 

u Kuby

ZABRZAŃSKI ZESPÓŁ ZAGRA 
W NAJNOWSZYM ODCINKU TALK SHOW 

KUBY WOJEWÓDZKIEGO
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Przygotowane prezen-
tacje wzbudzały spore 

zainteresowanie

W rywalizacji ponad czte-
rystu zespołów i wykonaw-
ców z całej Polski znaleźli 
się w ścisłej czołówce. 
W rezultacie już we wtorek 
18 września w programie 
Kuby Wojewódzkiego wy-
stąpi zabrzański zespół 
FRIDAY.

– To super przeżycie 
i bardzo ważne pięć 
minut w naszej do-
tychczasowej dzia-
łalności – mówi 
Mateusz Ciesek, 
perkusista FRI-
DAY, który kilka 
tygodni temu 
wpadł na pomysł, 
by zgłosić zespół 
do wirtualnej rywali-
zacji prowadzonej na 
stronie zagrajukuby.
pl. Zabrzańscy muzycy 
szybko przypadli do 
gustu internautom, 
którzy oddawali na 
nich kolejne głosy. Już 
po kilku dniach młodzi 
zabrzanie znaleźli się 
w ścisłej czołówce ry-
walizujących artystów. 
– Byliśmy zaskoczeni, 
że tak dużo ludzi na nas 
głosuje. A gdy które-

goś dnia odebraliśmy telefon 
z TVN-u z zaproszeniem na na-
granie, byliśmy już w totalnym 
szoku – śmieje się Mateusz.
Wizytę w studiu TVN młodzi 
muzycy wspominają bardzo 
miło. – To dało nam kopa do 
dalszego grania, by osiągnąć 
jeszcze więcej. Mam na-

dzieję, że kiedyś będziemy 
mogli przyjechać do Kuby 
już jako goście. Bardzo 

byśmy tego chcieli – 
mówi Mateusz.
FRIDAY to zespół roc-
kowy, który powstał 
w 2008 r. Tworzą 
go Mateusz Ciesek 
– perkusja, Paweł 
Ciesek – gitara, Woj-
ciech Czachorow-
ski - wokal, gitara, 
Dominik Styczeń 

- bass. Grupa czerpie 
inspiracje głównie z mu-
zyki takich zespołów jak 
Oasis czy Jet. Niedawno 
zespół wydał swoją pierw-
szą płytę „Juggler”, a w 
ubiegłym tygodniu na za-
brzańskim osiedlu Koper-
nika kręcił swój pierwszy te-
ledysk. Początek show Kuby 
Wojewódzkiego z udziałem 
grupy we wtorek o godzinie 

22.30. (hm)
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wych PAN. 
Do świata kom-

puterów sprzed 
dwóch dekad można się 

NAUKA WKROCZYŁA 
DO PARKU
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W ubiegłym tygodniu FRIDAY nagrywał teledysk 
na osiedlu Kopernika, teraz wystąpi w TVN

JUŻ W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ III ROWEROWY PLENER – ZABRZE 2012

Kolarze na start!

Poseł Tomasz 
Głogowski z córką

Zawody rozgrywane 
będą w różnych kategoriach

Zorganizowany w Zabrzu już po raz ósmy Dzień 
Nauki przyciągnął do parku przy ulicy Dubiela 
tłumy młodych ludzi. Mogli zobaczyć, jak działa 
robot kardiochirurgiczny, jakie są właściwości 
metali z pamięcią kształtu i jak przywrócić do 
życia zabytkowy komputer.

Ratownicy tłumaczyli, 
jak udzielić pierwszej 

pomocy


