
Statuetka od firmy Google to zasługa 
zabrzańskich małych i średnich przed-
siębiorstw. Organizatorzy konkursu 
wyróżnili bowiem miasta, które odno-
towały największy wzrost aktywności 
lokalnych firm w sieci.
– Rozwój małych i średnich przedsię-
biorstw przekłada się bezpośrednio 
na powstawanie nowych miejsc pracy, 
a poprzez to na rozwój miasta – pod-
kreśla prezydent Zabrza Małgorzata 
Mańka-Szulik. – W naszym mieście 
wspieramy przedsiębiorców, choćby 
poprzez to, że inwestujemy w strefę 
ekonomiczną. Niedawno oddaliśmy 
do użytku drogę dojazdową do strefy. 
Osobom rozpoczynającym tu swoją 

działalność stwarzamy dogodny klimat 
do działalności – dodaje pani prezy-
dent.
– Nagrody Google eMiasta zostały 
stworzone po to, by pokazać i wyna-
grodzić te miasta, które są w ścisłej 
czołówce, jeśli chodzi o rozwój małych 
i średnich firm w Internecie – mówi 
Artur Waliszewski, dyrektor Google 
na Polskę oraz Europę Środkowo-
-Wschodnią. - W dzisiejszych czasach 
firmy, które nie zaistnieją w sieci, 
mogą zacząć tracić klientów na rzecz 
tych polskich i zagranicznych firm, 
które sprawnie korzystają z możliwo-
ści dotarcia do osób szukających ich 
oferty - dodaje.

W ostatnich dniach Zabrze docenione 
zostało także za bardziej namacalne 
przejawy aktywności. Podczas XIV Gali 
Budownictwa, która odbyła się 19 li-
stopada w Chorzowie, rozstrzygnięto 
konkurs „Śląskie Budowanie 2011”. 
Wśród laureatów Śląskiej Wielkiej 
Nagrody Budownictwa znalazło się 
Zabrze.
– Wyróżnienie zostało przyznane za 
zaangażowanie w realizację i oddanie 
do użytku Drogowej Trasy Średnicowej 
na terenie Zabrza – tłumaczy prezy-
dent Małgorzata Mańka-Szulik. – Ka-
pituła doceniła także budowę drogi 
dostępowej do terenów strefy ekono-
micznej w naszym mieście. Inwesty-

cję przeprowadziliśmy przy 
wsparciu finansowym z Unii 
Europejskiej – dodaje pani 
prezydent.
Obecnie w Zabrzu realizo-
wane są także inne ważne 
inwestycje. Należą do nich 
budowa basenu na osie-
dlu Kopernika oraz przebu-
dowa stadionu Górnika 
Zabrze. Coraz więk-
szego rozmachu na-
bierają również prace 
nad udostępnieniem 
turystom Głównej Klu-
czowej Sztolni Dzie-
dzicznej. (hm)
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Zawodnicy i zawodniczki 
z ośmiu państw wezmą udział 
w turnieju z cyklu „Barbórka 
Cup”, którego 
kolejna edycja 
odbędzie się 
w tym tygodniu 
w Zabrzu. Za-
wody rozegrane 
zostaną w hali 
„Pogoń”

- Turniej cyklicz-
nie organizo-
wany jest od 
1987 roku i na
Śląsku jest 
jedynym tego 
typu wydarze-
niem – pod-
kreśla Wiolet-
ta Stępień, dyrek-
tor Zespołu Szkół Sportowych 
im. Janusza Kusocińskiego 
w Zabrzu, który wraz z Klubem 
Sportowym „Iskra” przygotowuje 
imprezę. – W tym roku będziemy 

gościć zawodników i zawodnicz-
ki z ośmiu państw: Białorusi, 
Ukrainy, Litwy, Łotwy, Rumunii 
i Rosji. Po raz pierwszy zaszczycą 

nas swoją 
obecnością 
zawodnicy 
z Egiptu. Nie 
z ab r a kn i e 
oczywiśc ie 
reprezentacji 
Polski – pod-
kreśla Wiolet-
ta Stępień.
Turniej odbę-
dzie się w naj-
bliższy week-
end. Uroczyste 
otwarcie zapla-
nowano na so-
botę 3 grudnia 
o godz. 15.45. 

Następnie rozegrany zostanie 
wielobój juniorów i juniorek. 
W niedzielę od godz. 10 będzie 
można podziwiać występy par 
wielobojowych. (hm)

Pojedynek 
na sprawność 

i grację

GIMNASTYCY ZMIERZĄ SIĘ PODCZAS TURNIEJU 
„BARBÓRKA CUP 2011”

Zabrze znalazło się wśród 10 polskich miast, które najszybciej rozwijają się w Internecie. 
Wyróżnienie przyznała firma Google. Z kolei w konkursie „Śląskie Budowanie 2011” nasze 
miasto zostało docenione za zaangażowanie w budowę Drogowej Trasy Średnicowej.

Nagrody dla naszego 
miasta za „średnicówkę” 
i aktywność w Internecie

W ZABRZU RUSZAJĄ PRECASTINGI DO DRUGIEJ EDYCJI TELEWIZYJNEGO SHOW X-FACTOR

Chciałbyś podzielić suk-
ces Gienka Loski? Masz 
szansę! Ruszają przygoto-
wania do drugiej edycji X-
-FACTOR. Już 11 grudnia 
precasting do wielkiego 
show telewizji TVN odbę-
dzie się w Domu Muzyki 
i Tańca w Zabrzu.

X-FACTOR to muzyczne show, 
które po raz pierwszy telewidzo-
wie zobaczyli w Anglii w 2004 
r. Od tamtej pory to najpopu-
larniejszy program rozrywkowy 
w Wielkiej Brytanii. Tak wielki 
sukces sprawił, że program 
zawitał do wielu innych krajów. 
Wśród jego laureatów znalazły 
się takie gwiazdy, jak Leona Le-
wis czy Alexandra Burke.
Pierwszą polską edycję X-FAC-
TOR mogliśmy zobaczyć w tym 
roku. Okazała się ogromnym 
sukcesem, a jej finaliści zy-
skali liczną rzeszę fanów. Nad 
swoimi debiutanckimi albuma-
mi pracują Ada Szulc i Michał 
Szpak. Płytę przygotowuje rów-
nież Gienek Loska.
Nikt nie miał wątpliwości, że 
musi się pojawić kolejna odsło-

na show. Przygotowania do niej 
ruszają w grudniu. W poszuki-
waniu muzycznych talentów au-
torzy programu odwiedzą cztery 
miasta. W Zabrzu pojawią się 
w niedzielę 11 grudnia. Preca-
sting w Domu Muzyki i Tańca 
rozpocznie się o godzinie 10.
Autorzy show czekają na wokali-
stów lub zespoły, których człon-
kowie ukończyli 16 lat. Muszą 
oni przygotować dwa utwory, 
w języku polskim i angielskim, 

które będą musieli zaprezento-
wać acapella.
Precastingi organizowane są 
bez udziału publiczności. Wy-
stępy muzyków będzie można 
śledzić podczas castingów, 
które odbędą się w Zabrzu 
w styczniu. Wtedy też w Domu 
Muzyki i Tańca pojawią się ju-
rorzy programu. Druga edycja 
X-FACTOR pojawi się na ante-
nie telewizji TVN wiosną przy-
szłego roku.  (hm)

Już dziś możesz wysłać swoje 
demo na adres: 

Program ,,X FACTOR’’
FremantleMedia Polska
Ul. Wołodyjowskiego 63

02-724 Warszawa
lub na maila: 

casting@fremantlemedia.pl
Nie zapomnij podać swoich 

danych kontaktowych!

W POSZUKIWANIU GWIAZD

Castingi do I edycji X-FACTOR przyciągnęły do Domu Muzyki i Tańca tłumy

niePRZEGAP!

Zabrze podwójnie 
docenione

Prezes spółki DTŚ S.A. 
Ireneusz Maszczyk i prezy-

dent Małgorzata 
Mańka-Szulik


