
Projekt współfinansowa-
ny przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego jest 
skierowany do mieszkań-
ców Zabrza: długotrwale 
bezrobotnych, nieaktyw-
nych zawodowo z uwagi na 
opiekę nad osobami zależ-
nymi, korzystających z po-
mocy społecznej, niepełno-
sprawnych, uzależnionych 
bezdomnych. 

Zapisy przyjmowane są 
osobiście lub telefonicz-
nie w godzinach od 8 do 
16, w punktach pomocy 

koleżeńskiej przy ulicach:   
• Wolności 241 – tel. 668 
461 153
• Wolności 586 – tel. 668 
461 409
• ul. Jordana 59 a – tel. 
668 461 502

Osoby zainteresowane 
udziałem w projekcie oraz 
uzyskaniem szczegółowych 
informacji,  serdecznie   za-
praszamy do siedziby Biu-
ra Projektu w Urzędzie 
Miejskim w Zabrzu przy 
ul. Wolności 286 pok. 
109, tel. (32) 37 33 525,  
(32) 37 33 495.

Bezpłatne
porady

psychologiczne
Urząd Miejski w Zabrzu zaprasza do 
korzystania z bezpłatnych porad praw-
nych i bezpłatnego wsparcia psycholo-
gicznego.

Stadion Miejski, na którym 
w sezonie 2011/12 ma grać 
gliwicki Piast, będzie gotowy 
na przełomie czerwca i lipca. 
Kibice Górnika na nowy obiekt 
będą musieli jeszcze pocze-
kać, choć wszystko jest na 
dobrej drodze - lada moment 
poznamy zwycięzcę przetargu 
na generalnego wykonawcę 
obiektu (koperty z ofertami 
otwarto 19 maja, ogółem wpły-
nęło ich dziesięć, a kontrakt 
według przetargu opiewa na 
kwotę kwotę 198 970 950 
PLN brutto - red.), a spółka 
Stadion w Zabrzu zostanie 
dokapitalizowana kwotą 170 
milionów złotych przez konsor-
cjum stworzone przez bank i 
fundusz inwestycyjny. Gmina 
przez 12 lat spłaci inwestycję, 
przelewając co roku transzę 
w wysokości 20 milionów zło-
tych. 

O ewentualnym finansowym 
wsparciu budowy obiektu pre-
zydent Zabrza, Małgorzata 
Mańka - Szulik chce również 
rozmawiać z ministrem sportu. 
Budowa stadionu jednak po-
trwa, a w międzyczasie Górnik 

gdzieś musi rozgrywać swoje 
mecze. Obiekt na Roosevelta 
będzie stopniowo rozbierany, 
a w jego miejsce  sukcesyw-
nie zostaną postawione ele-
menty nowej areny sportowej.  
W tym czasie mecze teoretycz-
nie można by było organizować 
i oglądać. Tyle że obejrzałoby 
je o wiele mniej widzów, niż 
w tej chwili przychodzi na sta-
dion. Poza tym musi na to zgo-
dzić się PZPN.

- Jeśli komisja licencyjna  za-
aprobuje organizację meczów 
dla 3,5 tys. widzów, bo tyle 
będzie mogło wejść na sta-
dion, to z takiego rozwiązania 
skorzystamy. Jeśli odmówi, 
alternatywą mógłby być Sta-
dion Śląski, na którym organi-
zowalibyśmy na pewno derby z 
Ruchem Chorzów albo Stadion 
Miejski w Gliwicach, którego 
budowa zmierza ku końcowi. 
Musi jednak na to zgodzić się 
miasto, które obiekt buduje - 
wyjaśnia Jerzy Mucha, rzecz-
nik prasowy Górnika Zabrze. 

- Obiekt jest miejski, więc to 
miasto będzie decydowało. 

Koperty z ofertami na budowę nowego stadionu Górnika otwarte. Klub szuka potencjalnych obiektów, na których 
piłkarze mogliby rozgrywać swoje mecze

Gdzie zagra Górnik? Na Śląskim, 
u siebie, a może w Gliwicach?
Dziesięć firm zgłosiło chęć budowy 
stadionu Górnika Zabrze. Tymczasem 
władze klubu na czas budowy obiektu, 
rozważają możliwość rozgrywania 
meczów na Stadionie Miejskim 
w Gliwicach, który zostanie oddany 
do użytku jeszcze przed wakacjami.  

Priorytetem muszą być jednak 
względy bezpieczeństwa - pod-
kreśla Grzegorz Muzia, rzecz-
nik Piasta. 

Gliwice i Zabrze są gotowe do 
współpracy. Dla Zabrza, wybór 
Gliwic jest atrakcyjny ze wzglę-
du na bliskość obu miast.  
W Gliwicach żadnego proble-
mu nie widzą.
- Stadiony są po to, żeby roz-
grywać na nich mecze. Po to 
są areny sportowe - konkludu-
je Marek Jarzębowski, rzecz-
nik prasowy prezydenta Gliwic.

Marcin Król

Firmy, które złożyły oferty na budowę 
nowego stadionu Górnika Zabrze:
  1. Konsorcjum: „Max Boegl Polska” Sp. z o.o. i „Max Bögl Bauunternehmung” GmbH 
      & Co. KG / Cena brutto: 337.020.000 PLN  
  2. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń „PeBeKa” S.A. i „ABM Solid” S.A. / 
      Cena brutto: 256.083.273,09 PLN  
  3. Konsorcjum: „Alpine Construction Polska” Sp. z o.o. i „Alpine Bau Deutschland” AG 
      / Cena brutto: 260.911.569,12 PLN  
  4. „Budimex” S.A. oddział Kraków / Cena brutto: 203.857.618,18 PLN  
  5. Konsorcjum: „IDS-BUD” Sp. z o.o. i Korporacja „Altis-Holding” 
      / Cena brutto: 254.609.999,97 PLN  
  6. „Mostostal Warszawa” S.A. / Cena brutto: 244.124.843,56 PLN  
  7. Konsorcjum: Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Budus” 
      S.A. i „PORR Polska” S.A. / Cena brutto: 199.461.900,15 PLN  
  8. „Hydrobudowa Polska” S.A / Cena brutto: 217.710.000 PLN  
  9. Konsorcjum: „Hochtief Polska” S.A. i „Mostostal Zabrze Holding” S.A. 
      / Cena brutto: 276.579.848,59 PLN  
10. „Polimex-Mostostal” S.A. / Cena brutto: 192.499.853,04 PLN 

Stadion Górnika będzie architektoniczną 
perełką. Kibice czekają na niego z niecierpliwością

Stadion Miejski w Gliwicach jest prawie gotowy. Być może 
alternatywnie zagrają na nim piłkarze Górnika


