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Gimnazjaliści z „jedynki”, przy 
gromkim i co najważniejsze, 
kulturalnym dopingu swoich 
kibiców, przebojem wywalczyli 
tytuł najlepszych w finale trze-
ciej odsłony programu „Krok po 
kroku do Euro 2012”, którego 
celem pozytywna promocja 
sportu i kibicowania. Z dala od 
patologii korupcji w klubach i 
wulgaryzmów na stadionach. 

Gimnazjum nr 1 z Zabrza wygrało trzecią edycję imprezy „Krok po kroku do Euro 2012”

Zwycięska ekipa Gimnazjum nr 1

Świetnie grają i kibicują. W nagrodę pojadą do 
Zakopanego
Tory przeszkód i nawet najbar-
dziej skomplikowane zadania 
sprawnościowe to dla nich 
bułka z masłem! 

Nawet, gdy którejś z czterech 
startujących w finale ekip wry-
walizacji niespecjalnie się wio-
dło, ich sympatycy zdzierali 
dla nich gardła zagrzewając do 
boju. 

- I o to właśnie chodzi. Żeby ze 
swoimi ulubieńcami być na do-
bre i złe, zawsze ich wspierać, 
ale wyrażać to w sposób kultu-

ralny. Bez przemocy i wulgarno-
ści - podkreśla aspirant sztabo-
wy Marek Wypych, na co dzień 
rzecznik prasowy zabrzańskiej 
policji. 

Na imprezie powierzono mu 
rolę jednego z prowadzących, 
a zamiast służbowego mun-
duru założył sportowy strój z 

emblematami Górnika Zabrze. 
Organizatorem finałowej roz-
grywki, w której zmierzyły się 
Gimnazja numer 1, 10, 11 i 19 
były Urząd Miasta Zabrze oraz 
wspomniana Komenda Miej-
ska Policji, gospodarzem zaś 
Zespół Szkół nr 10 w Mikul-
czycach. Kilka godzin wypełniły 
nie tylko testy sprawnościowe 

i czysto sportowa rywaliza-
cja, ale i egzaminy z wiedzy 
o zabrzańskich sportowcach  
i znajomości języków obcych. 

Losy rywalizacji o prymat w 
turnieju ważyły się niemal do 
ostatniej konkurencji. Bój był 
niezwykle zacięty. Ostatecz-
nie, najwięcej punktów zdobyło 

Gimnazjum nr 1 i to uczniowie 
tej szkoły pojadą na ufundowa-
ną dla nich wycieczkę do Zako-
panego. 

Pozostałym uczestnikom pu-
chary, dyplomy i nagrody rze-
czowe wręczał wiceprezydent 
Zabrza, Krzysztof Lewandow-
ski. (mar)

Zabrzanka Antonina 
Behnke wywalczyła 
minimum uprawniające 
do startu na Młodzie-
żowych Mistrzostwach 
Europy w Lekkiej Atle-
tyce.

Zawodniczka UKS 14 Zabrze, 
trenowana przez Wojciecha 
Gajewskiego, w swym debiucie 

na dystansie 3000 metrów z 
przeszkodami, uzyskała świet-
ny wynik 10 minut i 17 sekund. 
Zabrzanka jest medalistką ha-
lowych Mistrzostw Polski na 
3000 metrów, należy do mło-
dzieżowej kadry Polski. Ukoń-
czyła zabrzańskie I LO, obecnie 
jest studentką Śląskiego Uni-
wersytetu Medycznego.

(m)

Chcesz kupić 
taniej, drogie za-
zwyczaj ciuchy? W 
środę, 22 czerwca 
w zabrzańskim TK 
Maxx rozpocznie 
się prawdziwa ce-
lebracja mody. 

Sklepowe półki i wieszaki 
zapełni specjalna w tym 

roku dostawa ubrań i akce-
soriów od projektantów w 
cenach do 60 proc. taniej. 

Przez dwa tygodnie, fani 
mody z Zabrza i okolic 
będą mogli zapolować 
na najmodniejsze w tym 
sezonie kroje i dodatki oraz 
designerską bieliznę i stro-
je kąpielowe. Specjalnie 
dla nich TK Maxx przygoto-
wał konkurs z nagrodami.

Bądź modny 
na Maxxa!

Wyniki badań opisywane 
są przez najlepszych spe-
cjalistów z Instytutu Onko-
logii w Gliwicach. 

Program jest bezpłatny 
dla kobiet w ww. wieku, 
które nie miały wykony-
wanego tego badania w 
ciągu ostatnich dwóch lat. 

Informacji udziela i zapi-
sy prowadzi przychodnia 
„Specjal –Med.” ul. Sien-
kiewicza 28 w Zabrzu  
tel.: (32) 271 20 65 wew. 
39 lub (32) 370 27 17  
w godzinach 9-17

Bezpłatne 
badania 
mammo-
graficzne

Przychodnia lekar-
ska Specjal-Med 
zaprasza panie w 
wieku 50-69 lat 
na badania nowo-
czesnym mammo-
grafem.

Przepustka na europejskie 
salony
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Czas na szał letnich zakupów
Antonia staje się kolejną sportową 
dumą miasta

Zawody sprawnościowe nie 
należały do łatwych


