
Konkurs

W meczu o cztery punkty 
w ostatniej kolejce PGNiG 
Superligi nasz zespół nie 
sprostał ekipie Nielby Wą-
growiec, przegrywając po 
zaciętym pojedynku 24-27 
(11-14). 
Ligowa rywalizacja jednak 

wciąż trwa, a zabrzanie na 
pewno nie złożą w niej bro-
ni. Już dziś zapraszamy na 
kolejny mecz w hali Pogoni, 
kolejki, która zostanie ro-
zegrana 12 i 13 listopada. 
Zabrzanie podejmą wtedy 
drużynę Siódemki Legnica. 

Bilety na spotkanie 
otrzymają dwie pierwsze 
osoby, które w środę, 
tj. 2 listopada w samo 

południe zadzwonią do 
Gazety Miejskiej pod nu-
mer (32) 230-84-51.   

 

Rozdajemy 
wejściówki na mecz 
NMC Powen Zabrze 
- Siódemka Legnica
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Nie sztuką jest napi-
sanie projektu. Chodzi 
o to, by znaleźć argu-
ment przekonujący 
tych, którzy pieniądze 
w Brukseli dzielą, że 
to właśnie nasz pomysł 
jest najlepszy. 

Jak programować i wdrażać, 
czyli w praktyce wykorzystywać 
pozyskane z unijnego budżetu 
środki, mówił w Zabrzu eks-
pert w dziedzinie ich pozyski-
wania, dr Jan Olbrycht. 

Forum Zarządzania to wspól-
ny projekt magistratu we 
współpracy z Wydziałem 
Organizacji i Zarządza-
nia zabrzańskiej filii 
Politechniki Śląskiej. 
Prelegentami są au-
torytety świata na-
uki, polityki, mediów 
i kultury. 
Wykłady mają charak-
ter otwarty, każdy może 
wziąć w nich udział. W Za-
brzu gościli już m.in. prof. 
Michał Kulesza, współautor 
reformy polskiego samorządu, 
a także znana ekonomistka 
Maria Wiśniewska. 

Tym razem uczelnię 
odwiedził dr 
Olbrycht, od 2004 
roku europoseł o bar-
dzo dużym doświad-
czeniu samorządo-
wym - w przeszłości 
był burmistrzem 
Cieszyna i marszał-
kiem województwa 
śląskiego. 
Z wykształcenia jest socjolo-
giem - absolwentem Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, na któ-
rym w 1984 obronił pracę dok-

Jeszcze w ostatni piątko-
wy, październikowy wieczór 
była mimowolnym świad-
kiem zwycięstwa Górnika 
nad Jagiellonią (2-0). Na-
zajutrz przestała istnieć. 
Wieży i zegara, pamiętają-

cych dni chwały wielkiego 
Górnika, czternastokrotne-
go mistrza kraju już nie ma.  
Ale żeby coś mogło po-
wstać na nowo, wpierw 
musi zostać zburzone...

 

W tym roku szkolnym do 
nietypowych lekcji z ma-
tematyki, fizyki czy biolo-
gii dołączyli się również 
nauczyciele wychowania 
fizycznego, którzy będą pro-
ponowali młodzieży zajęcia 
ruchowe. A to oznacza, że 
zanosi się na rywalizację 
wiedzy i sprawności fizycz-
nej. 
Plan imprezy jest nastę-
pujący: od godziny 19 do 
23 królować będzie nauka. 
Po zakończeniu zajęć bę-

dzie można zregenerować 
siły i zjeść smaczny posi-
łek. Co jest o tyle ważne, 
że od północy do białego 
rana, bo aż do godz. 7, 
wszyscy pozytywnie zakrę-
ceni lunatycy wezmą udział 
w zajęciach sportowych. 
Impreza organizowana  
jest w ramach projektu 
„Partnerzy w Nauce”. 

Szczegółowe informacje 
pod numerem telefonu: 

(32) 271-11-77 

W nocy z 4 na 5 listopada  
w Zespole Szkół nr 10 przy  
ul. Chopina 26 odbędzie się  

II Nocny Festiwal Nauki  
i Sportu

Nocne 
marki pokażą, 

co potrafią
Bynajmniej nie jest to wyłącznie 
frajda dla cierpiących na bezsenność, 
a pomysł na  promowanie zdrowego, 
aktywnego sposobu spędzania wolne-
go czasu przez młodzież.

... a wieży 
już nie ma

W obiektywie

urzędnicy zajmujący 
się przygotowaniem 

projektów powinni w równym 
stopniu uczyć się języków ob-
cych, zwłaszcza angielskiego. 

- Europa jest otwarta, ale 
chcąc w niej swobodnie się 
poruszać, musimy poznać uni-
wersalny język komunikacji. 
Nieznajomość angielskiego 
często traktowana jest jako  
swoiste intelektualne inwalidz-
two - skomentował dr Olbrycht. 

O ile jednak wiele gmin wciąż 
ma kłopot ze skutecznością w 
pozyskiwaniu środków z Bruk-
seli, tak Zabrze należy do tych, 
którym przychodzi to z dużą ła-
twością - świadczy o tym naj-
wyższa pozycja wśród miast 
regionu pod względem wyko-
rzystywania funduszy unijnych. 
Tylko w ubiegłym roku miasto 
z Brukseli otrzymało na inwe-
stycje aż 360 mln zł.      

 (mar)

Jan Olbrycht, poseł do Paramentu Europejskiego był gościem kolejnej odsłony spotkań 
w ramach Forum Zarządzania organizowanych na Politechnice Śląskiej w Zabrzu

Liczy się efektywność

tor-
ską. Jednak ma nie 
tylko duszę humanisty - Jan 
Olbrycht to obecnie znany i 
ceniony fachowiec w dziedzi-
nie pozyskiwania funduszy 
unijnych. W 2003 został człon-
kiem Biura Wykonawczego 
Rady Gmin i Regionów Europy, 
a w 2004 Rady Światowej Or-
ganizacji Zjednoczonych Miast 
i Władz Lokalnych. Już jako 
poseł PE objął stanowisko wi-
ceprzewodniczącego komisji 
rozwoju regionalnego, przystą-
pił też do komisji transportu 
i turystyki. Podczas wykładu 
w Zabrzu akcentował wagę 
kompetencji przy pisaniu pro-
jektów unijnych. Zwrócił jed-
nocześnie uwagę, że konstru-
owanie budżetu w Brukseli nie 
zawsze pokrywa się z tworze-
niem budżetów w poszczegól-
nych krajach. Zaznaczył też, że 

Forum Zarządzania ma charakter otwarty. 
Ze studentami spotkali się prezydent miasta, 
Małgorzata Mańka-Szulik i europoseł, dr Jan Olbrycht
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