
Ulicami przeszedł barwny korowód z tortami. Naj-
większe przeboje musicalowe zachwyciły publicz-

ność podczas koncertu w Domu Muzyki i Tańca. 
Do grona honorowych obywateli Zabrza dołączył le-

gendarny piłkarz Górnika Włodzimierz Lubański, a nasze 
miasto otrzymało swój sztandar. W miniony weekend całe 

Zabrze żyło swoimi 90. urodzinami.
– W życiu każdego mia-
sta są dni, które zapisują się na 
kartach historii. Takim dniem dla 
Zabrza są jego 90. urodziny – 
mówi prezydent Zabrza Małgorza-
ta Mańka-Szulik. – Kiedyś wszyst-
ko zaczęło się tutaj od węgla. Dziś 
nasze miasto jest ważnym ośrod-
kiem kultury, sportu, medycyny, 
turystyki i nauki. Dziękuję wszyst-
kim mieszkańcom, bo to dzięki 
wam Zabrze cieszy się uznaniem 
w regionie i kraju – dodaje pani 
prezydent.
Urodzinowe uroczystości tradycyjnie 
rozpoczęły się w sobotnie przedpo-

łudnie od Skarbnikowych Godów. 
Ulicami miasta przemaszerował 
barwny korowód, a jego uczestnicy 
z dumą nieśli wykonane z ogromną 
pieczołowitością... papierowe torty. 
Najpiękniejszy z nich został wybrany 
podczas rodzinnego pikniku w parku 
przy ul. Dubiela. Poznaliśmy również 
zwycięzców konkursu na najbardziej 
efektowne przebranie. Wieczorem 
na scenie pojawił się Varius Manx, 
a imprezę zakończył pokaz sztucz-
nych ogni.
Niezwykle ważne wydarzenie miało 
miejsce w Teatrze Nowym, gdzie 
odbyła się uroczystość nadania mia-

stu sztandaru. Poświęcił go biskup 
Jan Kopiec. Sztandar ma na awer-
sie herb Zabrza, a na rewersie wize-
runek patrona miasta św. Kamila.
Podczas niedzielnej gali w Domu 
Muzyki i Tańca akt nadania hono-
rowego obywatelstwa Zabrza ode-
brał Włodzimierz Lubański. – Moje 
związki z Zabrzem zawsze były 
bardzo ścisłe. Już jako nastolatek 
miałem okazje do promowania 
Zabrza na różnych kontynentach 
i robiłem to z wielką dumą. Teraz 
zamierzam to kontynuować – pod-
kreśla legendarny piłkarz Górnika.
Nagrody prezydenta miasta 

w dziedzinie kultury odebrały w nie-
dzielę aktorki, siostry Aleksandra 
i Magdalena Popławskie. Urodziny 
miasta były również okazją do przy-
znania prezydenckich wyróżnień 
w dziedzinach nauki, medycyny 
i gospodarki. Przypadły one w udzia-
le Instytutowi Chemicznej Przeróbki 
Węgla, Śląskiemu Centrum Chorób 
Serca, Kompanii Węglowej  oraz 
firmie DB Schenker Rail Polska. 
O odpowiednią oprawę artystycz-
ną gali zadbali muzycy Filharmonii 
Zabrzańskiej oraz soliści Teatru 
Roma, którzy przypomnieli najwięk-
sze przeboje musicalowe.  (hm)
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W Instytucie Che-
micznej Przeróbki Wę-
gla w Zabrzu otwarto 
Centrum Czystych 
Technologii Węglo-
wych.

Czysta energia z węgla

>> 11

Już w najbliższą 
sobotę 6 październi-
ka na Dni Otwarte 
zaprasza Szkoła Ro-
dzenia przy Szpitalu 
Miejskim w Zabrzu.

Poród bez tajemnic
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większe przeboje musicalowe zachwyciły publicz-
ność podczas koncertu w Domu Muzyki i Tańca. 

Do grona honorowych obywateli Zabrza dołączył le-
gendarny piłkarz Górnika Włodzimierz Lubański, a nasze 

miasto otrzymało swój sztandar. W miniony weekend całe 
Zabrze żyło swoimi 90. urodzinami.

– W życiu każdego mia- łudnie od Skarbnikowych Godów. 

Włodzimierz Lubański dołączył 
do grona honorowych 

obywateli Zabrza

Ulicami przeszedł barwny korowód z tortami. Naj-Ulicami przeszedł barwny korowód z tortami. Naj-

Ach, co to były 
za urodziny!
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Nieodłącznym atrybutem uczestników 
Skarbnikowych Godów były torty

W Teatrze Nowym odbyła się w sobotę uroczy-
stość nadania naszemu miastu sztandaru

piątek 11.30 - 13.30

Telefoniczny Dyżur 
Redakcyjny

Chciałbyś zgłosić jakiś problem, 
interwencję, a może pochwałę? 

Czekamy na Twój telefon 
pod numerem 32 230-84-51


