Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu dawnej szkółki ogrodniczej Spaetha w Rokitnicy

Po pierwsze, ekologia
Konkurs został zorganizowany przy
współpracy miasta Zabrze z Wydziałem
Architektury Politechniki Śląskiej
w Gliwicach. Wpłynęło 155 prac, których
autorami byli studenci II roku.
Przedmiotem konkursu wymagającym opracowania był program użytkowy i rozwiązania
formalne zagospodarowania
terenu dawnej szkółki drzew i
krzewów położonej przy ulicy
Jordana w Rokitnicy.
Oceniający projekty zwracali przede wszystkim uwagę
na ich aspekt ekologiczny.

Oceniano je także pod kątem
wykorzystania dla potrzeb turystyki i rekreacji.
Autorzy akcentowali w pracach
unikatową wartość istniejącego na tym terenie drzewostanu (m.in. ustanowionych tam
trzech pomników przyrody,
doliny potoku Rokitnickiego i
ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej „Gajdzikowe Górki” wyzna-

Marta Grzesik odebrała nagrodę
z rąk prezydent Zabrza
- Małgorzaty Mańki-Szulik

czonej w kompleksie leśnym
przy granicy Zabrza Rokitnicy i
Bytomia Miechowic) oraz wartości historycznych tej dzielnicy Zabrza.
Za najlepszy projekt uznano
pracę Marty Grzesik. Pierwsze wyróżnienie otrzymał Piotr
Gnacek, drugie Wojciech
Cendrzak.
- Swoimi pracami udowodniliście, że jest to teren, który
ma duży potencjał – mówiła
podczas spotkania prezydent
Zabrza, Małgorzata Mańka Szulik.
(m)

Bądź trendy - ćwicz capoierę. Za darmo!

Brazylijska wirtuozeria ruchu
To idealna propozycja dla każdego, kto
chciałby zaimponować znajomym, ale jakoś nie miał do tej pory pomysłu, czym
ich zaskoczyć. Klub Sportowy Capoeira
„Camangula” Katowice oraz Szkoła Podstawowa nr 42 im. Mikołaja Kopernika
w Zabrzu zapraszają na bezpłatne zajęcia
z brazylijskiej sztuki walki.

Capoeira łączy elementy sztuki walki i folkloru

Capoeira ma swoje korzenie w Ameryce Południowej.
Łączy elementy ruchowe
ze sztuką walki. W Brazylii
stanowi element jej folkloru
- uzupełnia ją gra na tradycyjnych instrumentach oraz ele-

menty akrobatyki sportowej.
Pod pojęciem capoiery rozumie się połączenie tych
wszystkich elementów w
grze przypominającej taniec.
Cykl organizowanego w Za-

brzu kursu ma formę warsztatów sportowych. Wbrew utartym opiniom, iż capoeira jest
tylko dla ludzi młodych i wysportowanych, organizatorzy
zapraszają całe rodziny i...
seniorów. Zajęcia mają charakter otwarty i są bezpłatne .
Szczegółowe informacje na
temat warsztatów dostępne
są pod nr telefonu 514 363
333. Warsztaty nauki capoiery będą odbywały się od 2 do
30 sierpnia w godzinach od
17 do 18.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
nr 42 na Osiedlu Kopernika.
Planowane są również zajęcia w plenerze.
(m)

Podpisał kontrakt z Górnikiem, bo tak doradził mu Łukasz Podolski
Trzyletni kontrakt z Górnikiem Zabrze
podpisał Paweł Thomik. Ten 26-letni,
urodzony w Zabrzu zawodnik występował do tej pory w Niemczech, w
drużynie Unionu Berlin. Ma na koncie
również występy w kadrze młodzieżowej Niemiec.
Thomik jest typowym prawoskrzydłowym. Łącznie rozegrał w 2. Bundeslidze 118
spotkań, w których zdobył 8
bramek. W poprzednim sezonie wystąpił w 23 meczach,
strzelił jednego gola i zaliczył
trzy asysty.
Przypomnijmy, że w tym samym klubie, przed przyjazdem
do Polski, grał również Michał
Bemben. Obaj zawodnicy znają się bardzo dobrze i dzięki
temu Paweł powinien zdecydowanie szybciej zaaklimatyzować się w drużynie Górnika.

Do gry w klubie z Roosevelta zachęcał go

również występujący
na co dzień w w FC
Koeln, Łukasz Podolski.
- Rozmawiałem z nim telefonicznie i dobrze wypowiadał
się zarówno o klubie, jak i kibicach. Łukasza Podolskiego
znam z występów w drużynach
młodzieżowych reprezentacji
Niemiec. Można powiedzieć,
że to on i Bemben przekonali mnie do gry w Zabrzu - powiedział świeżo upieczony zawodnik Górnika w rozmowie
z dziennikarzami klubowego
portalu.
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Dot. Krzysztof Skutnik/Górnik Zabrze

Z Niemiec do Polski - Paweł Thomik na Roosevelta

Uścisk dłoni z prezesem Tomaszem Młynarczykiem
- Paweł Thomik oficjalnie w Górniku!

