
Do głosowania na PO będą 
zachęcać sami kandydaci, 
jak i wolontariusze. W chwili, 
gdy bieżące wydanie Gazety 
Miejskiej trafia do drukarni, 

Liczył się udział, a 
nie miejsce na 
mecie. Rowerzy-
ści wystartowali z 
placu Wolności, a 
finiszowali na pla-

cu przed kopalnią 
Guido. Uczestnicy przemie-

Rozmowy dotyczyły budowy 
i eksploatacji nowego sta-
dionu przy ulicy Łazienkow-
skiej. Obiekt wybudował Po-
limex-Mostostal, który zło-
żył także najkorzystniejszą 
ofertę na budowę stadionu 
w Zabrzu.
- Prezes Walter bardzo 
życzliwie mówił o doświad-
czeniach swojego klubu w 
trakcie budowy i w okresie 
eksploatacji – powiedziała 
prezydent Małgorzata Mań-
ka-Szulik.

Legia Warszawa podczas 
prac modernizacyjnych roz-
grywała mecze na stadionie 
przy ulicy Łazienkowskiej, 
który budowany był w po-

dobnych etapach jak pla-
nuje się to zrobić w Zabrzu. 
Rok temu mecz Górnik Za-
brze - Legia Warszawa odby-
wał się jeszcze bez wykona-
nej tzw. trybuny VIP-owskiej, 
dziś w całości ukończonej. 
 
- Wzruszająca była chwila, 
kiedy spiker na stadionie 
Legi poinformował, że kibi-
ce Górnika nie dojadą na 
mecz, bo doszło do kata-
strofy kolejowej na trasie 
Warszawa – Katowice i fani 
Górnika biorą udział w akcji 
ratunkowej, za co kibice 
Legi nagrodzili ich gromkimi 
brawami – powiedziała pre-
zydent Małgorzata Mańka-
-Szulik.  (m)

Według wcześniejszych zapo-
wiedzi, poznaliśmy nazwisko 
trzeciej wiceprezydent Zabrza. 
Funkcję powierzono Katarzy-
nie Dzióbie. 
Nowa wiceprezydent jest za-
brzanką, absolwentką Wydzia-
łu Matematyki, Fizyki i Chemii 
Uniwersytetu Śląskiego w 
Katowicach, studiów podyplo-
mowych z działania banków 
komercyjnych na katowickiej 

Akademii Ekonomicznej oraz 
wiedzy o Unii Europejskiej Aka-
demii Rolniczej we Wrocławiu. 
Wcześniej była m.in. dyrekto-
rem Centrum Analiz Kredytów 
Hipotecznych Centralnej Ad-
ministracji w Departamencie 
Operacji Rynku Detalicznego. 
Obecnie pracuje w Banku BPH 
S.A. Stanowisko wiceprezy-
dent Zabrza obejmie z dniem 
1 września. 

13. Masa Krytyczna na szlaku

O G Ł O S Z E N I E . . . . . . . . .

Grzegorz Janecki 
główny inżynier miasta

Za rok tras rowerowych na terenie Zabrza będzie 
dwa razy więcej. Odkryliśmy kilka fajnych, urokli-
wych miejsc, przez które możemy je poprowadzić

Olek Jaworski 
Masa Krytyczna

Liczba uczestników, a mimo sezonu urlopowego, 
było ich naprawdę dużo, potwierdza, że ta forma 
rekreacji cieszy się dużą popularnością

Rowerem przez miasto
Okazuje się, że zabrzanie tak samo jak piłkę nożną, kochają rowerowe eskapady.    
   Sporo, bo ponad setka uczestników przetestowała zabrzański szlak rowerowy.    
      Urzędnicy zapowiadają, że w przyszłym roku tras przybędzie!

Hania i Adam Malinowscy z Koń-
czyc wyruszyli na trasę z małą 
Mają

Prezydent miasta - Małgorzata 
Mańka-Szulik spotkała się z Ma-
riuszem Walterem, przewodni-
czącym rady nadzorczej Legia 
Warszawa S.S.A., autorem słyn-
nego reportażu o meczach Gór-
nika Zabrze z AS Romą „Gra o 
wszystko” oraz prezesem Allianz 
Polska T.U. Pawłem Danglem.
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Niewielu kibiców Górnika obejrzało 
mecz z Legią. W tym czasie poma-
gali poszkodowanym w katastrofie 
kolejowej

...krótko....................
Katarzyna Dzióba trzecim 
zastępcą prezydenta miasta

rzyli wytyczony na mapie, ofi-
cjalny szlak miejski wiodący 
głównie przez tereny zielone 
i wzdłuż pomników przyrody. 

Szlak mierzy blisko 60 km, z 
czego około 30 km to drogi 
asfaltowe i utwardzone, bli-
sko 20 km to nawierzchnia 
szutrowa, 10 km liczą ścież-

ki leśne i drogi polne. Szlak 
został w pełni oznakowany i 
prowadził przez większość 
dzielnic miasta. 

Na mecie rowerzyści otrzymali 
wydany w sierpniu, najnowszy 
informator na temat Zabrzań-
skiego Szlaku Rowerowego. 
Można było również zregene-

rować siły - na 
uczes tn ików 
czekała pysz-
na, gorąca 
grochówka, 
kawa i her-
bata. 

(mar)

Platforma Obywatelska odwiedzi nas w domach

Wolontariusz zapuka 
dwa razy
W tym wyścigu liczy się nie tylko sam program, ale 
i sposób, jego przekazu. Władze PO zdecydowały, że 
wyjdą wyborcom naprzeciw, a precyzyjniej - zapukają 
do ich drzwi. Ta forma prowadzenia kampanii wybor-
czej staje się coraz popularniejsza. 

już pewnie pracują w terenie. 
Akcja „Door to Door” (z angiel-
skiego „od drzwi do drzwi”), bę-
dzie trwała przez cały sierpień. 

Przedstawiciele 
Platformy za-
dzwonią lub za-
pukają do drzwi 
mieszkańców 
aglomeracji po-
między godziną 
17 a 19. Nie ma 
obawy, że otwo-
rzymy je obwoź-
nemu sprzedaw-
cy ręczników 
albo garnków, 
którzy zwykli 
upodobać sobie 
popołudniową 
porę do prezen-
tacji swojego 
asortymentu. 
- Każdy z wolon-
tariuszy będzie 

ubrany w koszulkę z 
nadrukowanym logo partii i wy-
posażony w identyfikator - wyja-
śnia Piotr Piętak, koordynator 
PO z rejonu powiatu gliwickie-
go, na co dzień radny RM w 
Pyskowicach. 

Z przedstawicielem PO będzie-
my mogli porozmawiać o pro-
gramie partii, otrzymamy folder 
„Polska w budowie” z informa-
cjami m.in. o kluczowych inwe-
stycjach realizowanych w kraju, 
a zamiast wyborczej kiełbasy 
prezent, który na pewno nam 
się przyda - aktualną samocho-
dową mapę Polski.
- Nie tylko nie boimy się krytyki, 
ale jesteśmy zdania, że wyrażo-
na konstruktywnie i merytorycz-
nie, może dużej mierze pomóc, 
a na pewno zmobilizować.  
Z każdym chcemy porozma-
wiać. Dlatego do ludzi wycho-
dzimy - przekonuje Piotr Piętak 

(mar)

Każdy z wolon-
tariuszy został 
wyposażony w 
identyfikator 
- informuje 
Piotr 
Piętak

Wolontariusze PO już ruszyli w teren


