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ZABRZE AKTUALNOŚCI

POZNALIŚMY WYNIKI TEGOROCZNEJ EDYCJI PRESTIŻOWEGO KONKURSU DLA GMIN,
INSTYTUCJI I PRZEDSIĘBIORSTW

Nagrodę dla Zabrza odbiera
sekretarz miasta Ewa Weber

ZABRZE LIDEREM

INNOWACJI I ROZWOJU
Mamy powody do dumy! Zabrze otrzymało tytuł „Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju” w kategorii miast.
Wyniki corocznego plebiscytu ogłoszone zostały w ubiegłym tygodniu podczas gali zorganizowanej w sali
notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
– Bardzo się cieszę, że podejmowane przez nas działania
zmieniające wizerunek Zabrza
są dostrzegane z zewnątrz. Ta
nagroda jest jednocześnie motywacją do jeszcze bardziej wytężonej pracy, by Zabrze było

miastem, w którym ludzie chcą
mieszkać, inwestować i spędzać
wolny czas – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Konkurs „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” organizowany jest
przez powołaną do życia w 2007 r.

Fundację Innowacji i Rozwoju. Celem akcji jest promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o nowatorskim
charakterze. W konkursie uczestniczą podmioty gospodarcze oraz
gminy różnej wielkości z terenu
całej Polski.

W tegorocznej edycji przedsięwzięcia, w dziesięciu kategoriach, poddano ocenie 952 firmy, instytucje i urzędy. Z naszego regionu zostało zgłoszonych
17 instytucji. Zabrze zostało docenione za realizację takich pro-

ZA NAMI XXI MIĘDZYNARODOWY HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
JUNIORÓW O PUCHAR PREZYDENTA ZABRZA
Ogromne emocje towarzyszyły rozgrywanemu w Zabrzu już po raz 21. turniejowi piłki nożnej juniorów.
W miniony weekend w hali
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zmierzyli się
młodzi zawodnicy z miast
naszego regionu oraz goście z Czech i Słowacji.

jektów, jak poprawa gospodarki
wodno-ściekowej, budowa kolejnych odcinków Drogowej Trasy
Średnicowej, budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej
oraz stworzenie elektronicznego
systemu obiegu dokumentów.

Zorganizowanej w miniony czwartek
w budynku GPW uroczystości towarzyszyła debata „Innowacyjność
w kontekście obecnej sytuacji gospodarczej z uwzględnieniem trendów i rozwiązań w branży teleinformatycznej oraz finansowej”. (hm)

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZABRZU
BĘDZIE MIAŁ NOWĄ SIEDZIBĘ

Pierwszy krok
do przeprowadzki

Piłkarskie zmagania

Po zaciętych meczach rozgrywanych już od sobotniego poranka do niedzielnego finału
zakwalifikowały się drużyny
Piasta Gliwice i MFK Frydek
Mistek. Gliwiczanie długo
prowadzili, ale kilka minut
przed końcowym gwizdkiem
Czechom udało się wyrównać.
O kolejności na podium zadecydowały ostatecznie rzuty
karne, w których lepsi okazali się piłkarze zza naszej
południowej granicy. Trzecie
miejsce zajęła drużyna Górnika Zabrze. Drugi z naszych
zespołów, Gwarek, uplasował
się ostatecznie na przedostatnim miejscu. Wybrano również najlepszego zawodnika,
bramkarza i strzelca turnieju.
Po tytuły sięgnęli Mateusz
Baron (Piast Gliwice), Ognyan Ognyanov (FC Vitkovice)
i Karel Neumann (MFK Frydek-Mistek).
Turniej został zorganizowany
przez Urząd Miejski oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu.
(hm)

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

na parkiecie

Umowę podpisano w miniony piątek
Do dawnej siedziby Muzeum
Miejskiego przy placu Krakowskim 9 przeniesiony zostanie
zabrzański Powiatowy Urząd
Pracy. W ubiegłym tygodniu
podpisana została umowa dotycząca remontu i adaptacji zabytkowego gmachu do nowych
potrzeb.
Umowę podpisali dyrektor
Jednostki Obsługi Finansowej
Gospodarki Nieruchomościami
Tomasz Saternus oraz prezes
Przedsiębiorstwa
Budowlanego „Silesia Constructions”
Henryk Król. Projekt zakłada
remont istniejącego budynku
oraz dobudowanie do niego nowego 4-kondygnacyjnego seg-
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mentu. Inwestycja pochłonąć
ma około 6 mln zł, a termin
zakończenia prac to grudzień
tego roku.
Przypomnijmy, że przeprowadzka Powiatowego Urzędu Pracy
oraz działającego w tym samym
budynku Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie związana jest
z przeniesieniem z Gliwic do Zabrza Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Zostanie on zlokalizowany właśnie
w sąsiadującym z kampusem
uczelni gmachu przy ul. Roosevelta. Nowa siedziba dla MOPR-u powstaje już przy ul. 3 Maja
w budynku opuszczonym przez
Zespół Szkół Specjalnych nr 39.
Ma być gotowa wiosną.
(hm)
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