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ZABRZE AKTUALNOŚCI2

Cheerleaderki 
poszukiwane!

Możesz dopingować zabrzańskich 
szczypiornistów

Fundusz doFinansuje kolejne 
terMoModernizacje

końcowa 
klasyfikacja

1. górnik zabrze
2. gwarek zabrze
3. MFk Frydek-Mistek 
4. Fc Vitkovice 
5.  stadion Śląski  

chorzów 
6. spartak trnava 
7. Mosir jastrzębie 
8.  energetyk  

row rybnik

Masz między 16 a 19 
lat? uwielbiasz tańczyć? 
to informacja dla ciebie! 
dopingujący piłkarzy 
ręcznych nMc powen 
zabrze zespół „explosi-
ve” poszukuje dziewczyn, 
które zasilą jego szeregi.

– Pokazy dziewcząt z zespołu 
„Explosive” z pojedynku na po-
jedynek uzyskują coraz większe 
uznanie kibiców. Teraz pojawia 

się wyjątkowa okazja dołączenia 
do grupy i występów podczas 
meczów rozgrywanych przez be-
niaminka PGNiG Superligi – pod-
kreśla kamil bomba z marketingu 
NMC Powen Zabrze. – Dołączenie 
do grupy to nie tylko możliwość 
występów, poznania nowych ludzi, 
wyzwanie i wielka przygoda, ale 
także możliwość realizowania za 
darmo tanecznej pasji – dodaje.
Więcej informacji można uzyskać 
drogą mailową, pisząc na adres  
martadabrowska@onet.pl. (hm)

wyremontowany budynek 
zso nr 11
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tancerki „explosive” w akcji

termomodernizacje ze-
społu szkół ogólnokształ-
cących nr 11 i przedszkola 
nr 47 w zabrzu sfinansuje 
częściowo wojewódzki 
Fundusz ochrony Środowi-
ska i gospodarki wodnej. 
umowy w tej sprawie pod-
pisała w miniony czwartek 
prezydent miasta Małgo-
rzata Mańka-szulik.

To już kolejne umowy zawar-
te przez zabrzański samorząd  
z WFOŚiGW, dotyczące częścio-
wego finansowania termomo-
dernizacji miejskich budynków. 
Dzięki nim miasto otrzyma bez-

zwrotną dotację w wysokości 

82. tys. zł na remont przedszko-

la przy ul. Kalinowej oraz prawie 

141 tys. zł na dofinansowanie 

prac w ZSO nr 11 przy ul. Sien-

kiewicza. Fundusz zdecydował 

również o przyznaniu miastu pre-

ferencyjnych pożyczek o łącznej 

wartości przekraczającej 645 

tys. zł. Charakteryzują się one 

niskim oprocentowaniem oraz 

możliwością uzyskania częścio-

wego umorzenia. Przypomnijmy, 

że z ocieplonego Przedszkola 

nr 47 maluchy cieszą się już od 

kilku tygodni. W budynku przy ul. 

Sienkiewicza prace mają się za-

kończyć w tym miesiącu (hm)

Dla przeDszkolaków 
i liCealistów

Wirujące talerze
warsztaty cyrkowe zaFascynowały Maluchów

Chodzenia na szczudłach i żonglerki uczyli się uczestnicy warsz-
tatów cyrkowych zorganizowanych w Miejskim Ośrodku Kultury. 
Zajęcia odbyły się w ramach akcji „Ferie w mieście”. – Jak 
co roku podczas ferii zapraszamy zabrzańskie dzieci do wspól-
nej zabawy. Tym razem przygotowaliśmy warsztaty cyrkowe. 
Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Dzieciaki są 
zachwycone – uśmiecha się katarzyna Flak z MOK-u. Po trwają-
cej kilka godzin nauce mali cyrkowcy mieli okazję, by pochwalić się 
nowymi umiejętnościami na scenie (hm)

puchar zostaje w zabrzu

dwie zabrzańskie drużyny zMierzyły się w Finale XX Międzynarodowego 
halowego turnieju piłki nożnej juniorów o puchar prezydenta Miasta

Piłkarska rywalizacja toczyła się  
w miniony weekend w hali Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji. W zorganizowanym już po 
raz 20. turnieju wystąpiło osiem 
drużyn z Czech, Słowacji i Polski. 
Już od samego początku było 
jednak jasne, że to gospodarze 
będą mieli na boisku najwięcej 
do powiedzenia. W niedzielnym 
finale spotkały się zespoły Gwar-
ka Zabrze oraz juniorów Górnika 
Zabrze. Zacięty pojedynek zakoń-

czył się bezbramkowym remisem. 
O tym, kto odbierze efektowny 
puchar, decydowały więc rzuty 
karne. W tych lepszy okazał się 
Górnik, który ostatecznie pokonał 
rywala 3:2.
Najlepszym piłkarzem turnieju 
został Aleksander Januszkiewicz 
(Gwarek Zabrze), a najlepszym 
bramkarzem Mario Murth (MFK 
Frydek-Mistek). Po tytuły króla 
strzelców sięgnęli z kolei Adam 
Blacha i Kamil Stępień z Górnika 

Zabrze. Obaj strzelili po 2 bramki.
Tymczasem już w najbliższy week-
end w hali MOSiR-u rozegrany 
zostanie kolejny międzynarodowy 
turniej. Tym razem najmłodsi fut-
boliści rywalizować będą o puchar 
przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Zabrzu. (hm)

dopiero rzuty karne wyłoniły zwycięzcę turnieju o puchar prezydenta mia-
sta. po zaciętym pojedynku juniorzy górnika pokonali zespół gwarka.

radość zwycięzców


