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NA SIODEŁKU PO WERTEPACH

Wycieczka do Warszawy, pod-
czas której będzie można zwie-
dzić gmach Sejmu, czeka na 
zwycięzcę konkursu ortogra-
ficznego dla gimnazjalistów or-
ganizowanego przez posła Jana 
Kaźmierczaka.

W rywalizacji mogą wziąć udział 
uczniowie szkół gimnazjalnych 

z Zabrza, Bytomia, Gliwic oraz 
miast i gmin powiatów gliwickie-
go i tarnogórskiego. To już druga 
edycja tej ortograficznej imprezy. 
Konkurs jest dwuetapowy. Każ-
da z zainteresowanych szkół ma 
za zadanie zorganizować I etap 
dyktanda, na podstawie tekstu 
przygotowanego i wysłanego 
przez biuro posła. Wyłonieni do 

28 września zwycięzcy szkolnych 
etapów przechodzą do finału 
dyktanda. Nagrodą jest udział 
w wycieczce do Warszawy, obej-
mującej m.in. zwiedzanie siedzi-
by Sejmu RP przy ul. Wiejskiej. 
Szczegóły dotyczące konkursu 
dostępne są na stronie interneto-
wej www.jankazmierczak.pl.  (hm)

Świetnie bawili się zarówno zawo-
dowcy, jak i amatorzy. W minioną 
niedzielę w Rokitnicy odbyła się 
trzecia już edycja zabrzańskiego 
Pleneru Rowerowego.

Impreza z roku na rok przyciąga 
coraz więcej miłośników kolar-
stwa w jego ekstremalnym wy-
daniu. W Rokitnicy ścigali się 
w tym roku uczestnicy VII edycji 
AZS MTB CUP oraz II Mistrzostw 
Zabrza Uczniów i II Amatorskich 
Mistrzostw Zabrza. Z myślą o naj-
młodszych, na terenie dawnego 
basenu, rozegrane zostały Dzie-
cięce Wyścigi Rowerowe.  (hm)

III PLENER ROWEROWY PRZYCIĄGNĄŁ MIŁOŚNIKÓW KOLARSTWA

Uczestnicy 
AZS MTB 
CUP na 
trasie
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Urząd Miejski w Zabrzu informuje, 
iż przystąpił do realizacji projektu „Kompetentni Urzędnicy” 

w partnerstwie z Politechniką Śląską, 
współ�nansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 5.2.1. 
Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Celem projektu jest podniesienie w ciągu 22 miesięcy jakości usług świadczonych
 przez Urząd Miejski w Zabrzu poprzez podwyższenie wśród  pracowników kwali�kacji 

zawodowych i interpersonalnych, jak również:
 poprawa relacji z klientem i udoskonalenie jakości obsługi klienta, a tym samych wzrost 

zadowolenia klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miejski w Zabrzu,
 rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi, efektywne informowania mieszkańców 

o przejawach aktywności lokalnej, promowanie aktywności lokalnej 
i podmiotów  działających w jej zakresie, zebranie i usystematyzowanie informacji 

o podmiotach działających w zakresie aktywności lokalnej, inicjowanie dobrych  praktyk, 
spotkań, wymiany doświadczeń, wspólnych inicjatyw na rzecz aktywności lokalnej,

 poprawa jakości wydawanych decyzji administracyjnych.
Projekt jest realizowany w latach 2011 – 2012. 

W minionym okresie odbyły się szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Zabrzu 
m.in. z następujących tematów:

 Polityki równych szans   Mapy Aktywności Lokalnej
Szkolenia specjalistyczne:

 Finanse i Analizy Finansowe   Podatki
 Marketing Partnerski   Ochrona Środowiska   Fundusze Unijne   Szkolenia miękkie

 Kursy z języków obcych i z technik komputerowych
 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla Kadry Kierowniczej

„Kompetentni Urzędnicy” 
Projekt współ�nansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAKOŃCZYŁY SIĘ 
PRACE NAD 
MAKIETĄ OBIEKTU 
POWSTAJĄCEGO 
PRZY ULICY 
ROOSEVELTA

Autorem makiety jest Jerzy 
Pocisk-Dobrowolski, architekt 
z Politechniki Śląskiej. – Naj-
większą trudność sprawiło wy-
konanie układu konstrukcyjne-
go i trybun. Chodzi o ilość ele-
mentów oraz złożoność kształtu 
i konieczność zachowania geo-
metrii – tłumaczy Jerzy Pocisk-
-Dobrowolski.
Budowa makiety trwała prawie 
rok. Stadion w wersji mini stanął 
na plastikowej podstawie o wy-
miarach półtora na półtora me-
tra. Konstrukcję nośną stanowi 

prawie 1,8 tysiąca elementów, 
z których każdy był wycinany ręcz-
nie. Autor wykorzystał do budowy 
m.in. 25 metrów kwadratowych 
plastikowych płyt i kilkaset tu-
bek kleju. Makietę podświetlają 
taśmy LED-owych diod o łącznej 
długości 8 metrów.
W poniedziałek makietę można 
było po raz pierwszy zobaczyć 
w siedzibie spółki „Stadion 
w Zabrzu”. Teraz, starannie 
zapakowany model, wyrusza 
w podróż do Niemiec. – Makieta 
będzie prezentowana podczas 

targów Real Expo w 
Monachium – zapo-
wiada Ludmiła Hernik 
ze spółki „Stadion w Za-
brzu”. Po powrocie do Pol-
ski model ma być wyekspono-
wany w jednym z zabrzańskich 
centrów handlowych.
Tymczasem w górę rośnie 
prawdziwy stadion. Zgodnie 
z oświadczeniem generalnego 
wykonawcy, firmy Polimex Mo-
stostal S.A., „prace budowlane 
oraz dostawy materiałów odby-
wają się w sposób płynny”. 

– Poli-
mex-Mostostal oświadczył, że 
spowolnienie części robót miało 
charakter chwilowy. Generalny 
wykonawca zapewnił również, że 
dołoży wszelkich starań, by po-
dobne sytuacje nie miały miejsca 
w przyszłości – informuje Ludmi-
ła Hernik.  (hm)

Jest dwieście razy mniejszy od oryginału, ale wrażenie 
robi równie wielkie, jak pierwowzór. W tym tygodniu zo-
stała oficjalnie zaprezentowana makieta stadionu, któ-
ry powstaje przy ulicy Roosevelta. Teraz model jedzie 
do Niemiec, gdzie będzie pokazywany podczas organi-
zowanych w Monachium targów Real Expo. 

ŁAKOMY KĄSEK 
DLA INWESTORÓW

 Oferta terenów inwestycyjnych przy Stadionie im. Ernesta Pohla 
w Zabrzu zostanie zaprezentowana podczas organizowanego w tym 
tygodniu w Katowicach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw.
– Stadion w Zabrzu wraz z otaczającymi go terenami to jedna 
z najciekawszych propozycji dla inwestorów nie tylko w wojewódz-
twie śląskim. Nasza spółka chce dyskutować o możliwościach, 
jakie dają inwestorom centra sportu, parki wodne i stadiony. Przy 
okazji, chcemy pokazać mocne strony naszego stadionu: prestiżową 
lokalizację, doskonałe skomunikowanie, dostęp do profesjonalnej 
kadry, które dla przedsiębiorców mogą się okazać nie do przecenie-
nia – wylicza Tadeusz Dębicki, prezes spółki „Stadion w Zabrzu”. 
II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw będzie jed-
nym z największych spotkań biznesowych adresowanych do sektora 
MŚP w Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach tegorocznej edycji 
zaplanowano ponad 60 paneli dyskusyjnych, w których weźmie 
udział ponad 250 prelegentów z Polski i zagranicy, a liczba uczestni-
ków szacowana jest na sześć tysięcy.

(W WERSJI MINI) Jest dwieście razy mniejszy od oryginału, ale wrażenie Jest dwieście razy mniejszy od oryginału, ale wrażenie (W WERSJI MINI)(W WERSJI MINI)(W WERSJI MINI)(W WERSJI MINI)(W WERSJI MINI)
STADION JUŻ GOTOWY!

Napisz dyktando, wygraj wycieczkę!
ORTOGRAFICZNY KONKURS DLA GIMNAZJALISTÓW

Jerzy Pocisk-
-Dobrowolski 

Podświetlona makieta 
robi imponujące wrażenie


