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Projekt jest współfinanso-
wany przez Unię Europej-
ską w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego.  
Zainteresowani zaproszeni 
są na 15 kwietnia, w godzi-
nach  od 13 do 17,  do sie-
dziby PAL przy ul. Bytom-
skiej 82.
Program obejmuje prezen-
tację celów, założeń i dzia-
łań w ramach Programu Ak-
tywności Lokalnej „Szansa 

dla Biskupic”.
Podczas Dnia Otwartego 
będzie można zapoznać 
się z kronikami, zdję-
ciami z lat 2009-2010.  
W trakcie spotkania zosta-
nie przybliżona idea spo-
łeczności lokalnej.

Dzień otwarty umożliwi tak-
że lepsze rozpoznanie po-
trzeb społeczności lokalnej  
z terenu Biskupic. 

W kościele św. Kamila 
odprawiono mszę świętą 
w intencji tragicznie zmar-
łych. Po nabożeństwie, 

pod tablicami pamiątko-
wymi w Parku Poległych 
Bohaterów przy ul. Dubie-
la złożono kwiaty.

Impreza była przede wszyst-
kim gratką dla tych, którzy 
chcieli spróbować swoich sił 
w poszczególnych dyscypli-
nach sportowych. Prawie 40 
uczniów szkoły, podzielonych 
na 5 drużyn rywalizowało gra-
jąc w piłkę nożną i ręczną, ko-
szykówkę, siatkówkę i tenisa 
stołowego.

Nie lada gratką mieli młodzi 
piłkarze. Trening z młodzieżą 
gimnazjalną przeprowadził le-
gendarny piłkarz Górnika, Jan 
Banaś.

Po sportowych emocjach moż-
na było zrelaksować się przy 
grach planszowych, lub obej-

rzeć film w  sali kinowej, na 
którą zamieniono jedną z sal 
lekcyjnych.  
- Młodzież bawiła się świetnie. 
Być może to krok ku temu, by 
Biskupicka Noc Atrakcji stała 
się imprezą cykliczną - powie-
dział Marcin Kłak, dyrektor 
Gimnazjum nr 20.

Gośćmi imprezy były, m.in. 
Anna Solecka-Bacia - radna 
Rady MIejskiej w Zabrzu oraz 
Ewa Wolnica, naczelnik Wy-
działu Oświaty Urzędu Miej-
skiego.
- Bez wątpienia był to świetny 
sposób na spędzenie piątko-
wego wieczoru - podsumowała 
Ewa Wolnica. 

Zostali 
w naszych 
sercach...
10 kwietnia w Zabrzu, wzorem in-
nych miast odbywały się uroczysto-
ści upamiętniające ofiary zbrodni ka-
tyńskiej oraz katastrofy smoleńskiej. 

Uwierz
w siebie.
Daj sobie 
szansę
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  
w Zabrzu informuje o organizowanym 
Dniu Otwartym Programu Aktywności 
Lokalnej, który jest realizowany na tere-
nie dzielnicy Biskupice w ramach projek-
tu systemowego „Reintegracja, Aktyw-
ność, Praca. Program na rzecz integracji 
społeczno-zawodowej w gminie Zabrze”.  

Na zdjęciu 
(od lewej): 
Ewelina, 
Patrycja, 
Marlena, 
Natalia, 
Kamila i 
Nikola z 
klasy I d.

Gimnazjum nr 20 w Zabrzu zorganizowało  
I Biskupicką Noc Atrakcji

Zabawa 
na sportowo

Grube kurtki, czapki 
i szaliki razem z zimą 
odeszły w zapomnie-
nie. Z piwnic, garaży 
tudzież komórek 
wyciągamy rowery, 
oliwimy łańcuchy, 
zakładamy lekki strój 
sportowy i ruszamy 
w trasę.  
 
Przypomnijmy, że szlak liczy 
niespełna 60 km i wiedzie ist-
niejącymi na terenie naszego 
miasta ścieżkami oraz droga-

mi. Przebiega wokół Zabrza, 
przecinając większość dziel-
nic. Startujemy i meldujemy 
się na mecie na ulicy Paderew-
skiego w Kończycach. 

Z kronikarskiego obowiązku 
odnotowujemy, że rowerzyści 
mają do dyspozycji: 28,7 km 
asfaltu i dróg utwardzonych, 
17 km dróg szutrowych i grun-
towych. Są jednak miejsca, 
przez które rowerem nie przeje-
dziemy, zwłaszcza po deszczu: 
zjazd z wzniesienia w Rudzie 
Śląskiej do mostku na Czer-
niawce, przejazd przez łąkę na 
obszarze dawnego PGR-u przy 

ulicy Trębackiej, przejścia przy 
strumykach w rejonie zjazdu 
z Akademii Medycznej i przy 
skarpie w rejonie osiedla przy 
ulicy Fontanusa. Łatwo nie bę-
dzie także przy podejściu do 
„Orlika” w Helence.  

Szlak wiedzie przez tereny 
atrakcyjne turystycznie, m.in. 
Gajdzikowe Górki i okolice 
Lasu Miechowickiego. Usatys-
fakcjonowani będą nie tylko 
amatorzy czynnej rekreacji, ale 
i romantycznych klimatów. Nic 
tylko ruszać w drogę!

(mar)

Po zimowej przerwie czas na eskapady Zabrzańskim 
Szlakiem Rowerowym

Panie i panowie, 
prosimy na rowery!

Rowerzyści już szykują 
się do podboju zabrzańskiego szlaku


