
24-27 czerwca
46. Kobylińskiego 7 
47. Narutowicza 1 
48. Wyczółkowskiego 11 
49. Mickiewicza 20 
50. Mickiewicza 76 
51. Nowodworska 8 
52. Robotnicza 19 
53. Curie 23 
54. Jordana 48-50 

55. Jordana 72 
56. Młyńska 14 
57. Kossaka 12

Kontenery
na coś dużego
Chcesz pozbyć się np. starych mebli albo 
sprzętu AGD, a nie masz pomysłu, co zrobić 
ze zużytymi przedmiotami? W Zabrzu trwa 
akcja podstawiania kontenerów na odpady 
wielkogabarytowe. 

Najtańszą ofertę złożyła kielec-
ka delegatura firmy Skanska 
(centrala mieści się w Warsza-
wie - red.). Co nie oznacza jed-
nak, że akurat ten wykonawca 
jest zwycięzcą przetargu.

- Oferta najniższa niekoniecz-
nie oznacza, że jest ona naj-
korzystniejsza - zastrzega 
Agnieszka Bober, dyrektor 
Miejskiego Zakładu Kąpielo-
wego w Zabrzu, dodając, że 
weryfikacja ofert jeszcze się 
nie skończyła. 

Kryta pływalnia 
stanie na skrzyżo-
waniu Alei Korfan-
tego i ulicy Giorda-
no Bruno. 
Budynek basenu będzie miał 
trzy kondygnacje, w tym jedną 
podziemną.

- Jego konstrukcja jest prosta, 
a przy tym funkcjonalna - doda-
je Agnieszka Bober

Na parterze znajdą się hale 
kąpielowe z basenami: rekre-
acyjnym (16x12 m), dwoma 
basenami jacuzzi, brodzikiem 
dla dzieci oraz basenem 
s p o r t o w y m 
(25x16) z wi-
downią. 

Górnośląskie Centrum 
Edukacyjne w Gliwi-
cach było gospoda-
rzem konferencji po-
święconej zmianom 
w systemie oświaty. 
Z nauczycielami 
spotkała się wicemini-
ster edukacji, 
Krystyna Szumilas. 

Co prawda, w dalszym ciągu  
o szansach na kontynuację 
edukacji będą decydowały 
wyniki z języka polskiego, ob-
cego i matematyki, ale żeby je 
zwiększyć i zdobyć upragniony 
indeks, ważne będą oceny z 
przedmiotów uzupełniających. 

Egzamin z dwóch przedmiotów 
na poziomie rozszerzonym bę-
dzie w nowym systemie pew-

nego rodzaju kwalifikatorem 
decydującym o przyjęciu na 
studia. W praktyce ma też uła-
twić rekrutację.

- Nie będzie już kłopotów z li-
czeniem punktów - podkreśliła 
wiceminister edukacji, Krysty-
na Szumilas. 
W przypadku szkół o profilu 
zawodowym, będą mogły być 
przedmioty kierunkowe. 

Z dniem 1 września przyszłe-
go roku znikną ze szkół nazwy 
niektórych przedmiotów, np. 
przysposobienie obronne zo-
stanie zastąpione edukacją 
dla bezpieczeństwa. W progra-
mie rozszerzonym pojawią się 
takie przedmioty, jak: historia 
sztuki, historia muzyki i filozo-
fia.

(mar)

Pod koniec czerwca poznamy wykonawcę basenu na Osiedlu Kopernika

Oferty złożone. Czas na sprawdzanie
Chęć budowy krytej pływalni na „Koperniku” zgłosiło pięć firm. 
Trwa procedura weryfikacji ofert. Kto wygrał przetarg dowiemy 
się najprawdopodobniej już pod koniec czerwca. 

Na parterze będzie umiejsco-
wiona wieża zjeżdżalni, po-
mieszczenia odnowy biologicz-
nej SPA, saunarium, natryski i 
szatnie. 
Wielkość niecki sportowej po-
zwala na prowadzenie zawo-
dów rangi ogólnopolskiej. 
Pierwsze piętro, obok po-

mieszczeń zajmowanych przez 
gastronomię i administrację, 
zostanie zaadaptowane pod 
działalność komercyjną. Mogą 
tam powstać np. gabinety do 
fitness bądź rehabilitacji. 

Wokół obiektu powstaną 132 
miejsca parkingo-

we, cztery postoje dla auto-
busów, 27 dla rowerów oraz 
miejsca parkingowe dla osób 
niepełnosprawnych. 
Inwestycja będzie kosztowała 
25 mln zł. Powstanie w ciągu 
1,5 roku. 

(mar)

..........................................................................................

Abiturienci, którzy przystąpią do egzaminów dojrzałości w 2015 roku, będą go zdawać w zmienionej formule. 

Matura (nieco) inaczej

Choć przedmiotem 
oceny była rzeczywi-
stość określana mia-
nem wirtualnej, tak 
złoty laur jest jak 
najbardziej prawdzi-
wy. Urząd Miejski 
w Zabrzu został laure-
atem konkursu ZŁO-
TA@2011 w kategorii 
dużych miast. 

Nagrody wręczono pod-
czas pierwszego dnia 15 
Konferencji „Miasta w In-
ternecie”, odbywającej się 
w dniach 15-17 czerwca w 
Zakopanem.

Tegoroczni nagrodzeni otrzy-

mali wyróżnienie w kategorii 
„Samorządowy Lider Elek-
tronicznej Admini-
stracji”. Udział w 
konkursie zgłosiło 
26 urzędów gmin-
nych, miejskich 
oraz starostw po-
wiatowych.

Jury oceniało po-
stępy we wdraża-
niu elektronicznej 
administracji w 
urzędach. Podsta-
wę oceny stanowiły 
dane mówiące o 
stopniu zaawan-
sowania prac or-
ganizacyjnych i 
inwestycyjnych pro-
wadzonych przez 

samorządy w oparciu o 

plany i programy rozwoju 

społeczeństwa informacyj-
nego. Prócz tego, oceniano 

jakość i użyteczność 
serwisów interne-
towych oraz usług 
świadczonych drogą 
elektroniczną.

Miasto Zabrze kil-
ka lat temu podjęło 
decyzję o podjęciu 
prac na rzecz roz-
woju i krzewienia 
s p o ł e c z e ń s t w a 
i n fo rmacy jnego . 
Efektem tych dzia-
łań było stworzenie 
przed trzema laty, 
programu rozwoju 
społeczeństwa in-
formacyjnego mia-
sta Zabrze. (m)

Zabrze liderem administracji elektronicznej

O planowanych zmianach w systemie 
oświaty mówiła wiceminister edukacji, 

Krystyna Szumilas

Basen na Koperniku będzie gotowy jesienią 2012 roku


