
Cykl spotkań szkoleniowych, tre-
ningów i zawodów organizowa-
nych pod okiem wykwalifikowa-
nej kadry instruktorów zakłada 
projekt „Aktywne Zabrze”, który 
rusza już w tym tygodniu. Jego 
uczestnicy będą mogli szlifować 
swoje umiejętności w narciar-
stwie biegowym i zjazdowym. 
Latem zajęcia obejmą bieganie 
i kolarstwo.

– Mieszkańcy Zabrza, ale i wszy-
scy zainteresowani, będą mogli 
wziąć udział w zajęciach bezpłat-

nie, co jest pionierskim pomy-
słem i innowacją na skalę kraju – 
podkreśla Jan Szołtysek, doradca 
prezydenta Zabrza ds. promocji.
W zimowej części projektu jego 
uczestnicy w wybranych ośrodkach 
narciarskich będą mogli uczest-
niczyć w szkoleniu narciarskim, 
doskonaleniu jazdy na nartach 
i jeździe sportowej na tyczkach oraz 
pod okiem trenera wziąć udział 
w zajęciach z narciarstwa klasycz-
nego. Cykl szkoleń zostanie za-
kończony zawodami o puchar pre-
zydenta Zabrza, w których wszyscy 

uczestnicy kursów oraz inni 
zainteresowani będą mogli 
się sprawdzić w bezpośred-
niej rywalizacji. Na zwycięzców 
czekają atrakcyjne nagrody. 
Na zakończenie każdych zawo-
dów będzie można wylosować 
weekend w Zakopanem, półroczny 
kurs języka obcego, bilety do kina, 
teatru i liczne upominki sportowe. 
Aktualne informacje na temat 
projektu można znaleźć na www.
facebook.com/aktywnezabrze lub 
www.aktywnezabrze.pl. Zapisy na 
bezpłatne szkolenia i zawody przyj-

muje 
P u n k t 

    I n fo rmac j i 
o Mieście przy ul. Powstańców 
Śląskich 2, tel. (32) 271-72-
76, od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 10 do 18 i w sobo-
ty w godzinach od 10 do 14. (hm)

Pomoc przedsiębiorcom po-
przez udzielanie informacji 
o instrumentach wsparcia 
finansowego, nawiązywanie 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i instytucjami 
z otoczenia biznesu, tworze-
nie programów promujących 
rozwój przedsiębiorczości to 
najważniejsze zadania działa-
jącego od stycznia Zabrzań-
skiego Centrum Rozwoju 
Przedsiębiorczości.

– Rozwój przedsiębiorczości 
jest kluczem do sukcesu każ-
dego miasta. Dlatego posta-
nowiłam postawić na kolejny 

element, który ma zapewnić 
naszym przedsiębiorcom lep-
szą obsługę i zminimalizować 
czas poświęcany na załatwia-
nie różnych spraw – mówi 
prezydent Zabrza Małgorzata 
Mańka-Szulik.
Działalność ZCRP objąć ma 
m.in. organizację szkoleń i kon-
ferencji z zakresu przedsiębior-
czości, współpracę z Urzędem 
Skarbowym, Powiatowym Urzę-
dem Pracy, Zakładem Ubezpie-
czeń Społecznych czy kancela-
riami prawnymi, które zostaną 
zaproszone do oddelegowania 
swojego przedstawiciela do 
pracy w Centrum. Na miejscu 

będzie można załatwić sprawy 
związane z wpisem czy zmiana-
mi w Centralnej Ewidencji Dzia-
łalności Gospodarczej. 
Obecnie Zabrzańskie Centrum 
Rozwoju Przedsiębiorczości 
mieści się w budynku Głównej 
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej 
u zbiegu ulic Karola Miarki 
i Jagiellońskiej. Czynne jest 
od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.30 do 
15.30, tel. (32) 37-33-397. 
Docelowo, po zakończeniu 
prac remontowych, swoje miej-
sce znajdzie przy ul. Powstań-
ców Śląskich 3 (dawny sklep 
Komfort).  (hm)
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Obecna siedziba ZCRP

Zajęcia ruszają już w najbliższy piątek

Dla spragnionych ruchu...

...i przedsiębiorczych

– Jestem 
wśród ludzi, którzy własną kre-
atywnością dokładają cegiełkę 
do siły naszego kraju i Śląska. 
Solidny i dumny Śląsk sprawił mi 
wielką przyjemność – podkreślał 
na scenie Domu Muzyki i Tańca 
Janusz Lewandowski, który naj-
cenniejszy z laurów odebrał z rąk 

prof. Jerzego Buzka, pre-
zydent Zabrza Małgorzaty 

Mańki-Szulik i prezesa RIG 
Tadeusza Donocika.

Wśród 63 osób i instytucji wyróż-
nionych w tym roku nie zabrakło 
przedstawicieli Zabrza. Platynowy 
laur odebrał prof. Marek Ściąż-
ko, dyrektor Instytutu Chemicznej 
Przeróbki Węgla. Złote laury w ka-
tegorii „Menedżer, lider społeczno-
-gospodarczy” przypadły w udziale 
sekretarz miasta Ewie Weber 

i prezesowi NMC Polska w Zabrzu 
Bogdanowi Kmiecikowi. Z kolei 
złote wyróżnienia w kategorii „Pro 
Publico Bono” otrzymali kierujący 
zabrzańską Katedrą i Kliniką Chi-
rurgii Klatki Piersiowej Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego profe-
sorowie Wojciech i Marek Rokiccy.
– Laureaci każdej kolejnej edycji 
Laurów Umiejętności i Kompe-
tencji potwierdzają, że istnieje 
w otaczającym nas środowisku wie-
le postaci niezwykłych, wybitnych, 

które niezależnie od trudności w 
każdym momencie są w stanie 
podjąć wyzwania i działać aktywnie 
na rzecz wspólnego dobra. Odna-
leźć je możemy we wszystkich dzie-
dzinach naszego życia, w świecie 
nauki, gospodarki, polityki, kultury, 
mediów czy sztuki – zwraca uwagę 
prezes Tadeusz Donocik. 
Kryształowy laur miał również 
odebrać w sobotę prof. Michał 
Kulesza, współtwórca reformy 
samorządowej w Polsce i dorad-

ca prezydenta RP. Niestety, kilka 
dni przed galą dotarła do nas 
wiadomość o śmierci wybitnego 
prawnika i specjalisty z zakresu 
samorządu terytorialnego. Nagro-
dę w imieniu zmarłego odebrał 
Olgierd Dziekoński, sekretarz 
stanu w kancelarii prezydenta RP 
i laureat Platynowego Lauru Pro 
Publico Bono.
– To szczególna sytuacja, kiedy 
nie będę mógł wręczyć tej nagrody 
i przekazać tych emocji. Ale dobry 

duch Michała i jego wiara jest 
z nami – mówił wzruszony Olgierd 
Dziekoński. 
Grono wyróżnionych Laurami 
Umiejętności i Kompetencji liczy 
już sporo ponad 700 osób i insty-
tucji. Wśród laureatów są m.in. pa-
pież Jan Paweł II, przewodniczący 
Komisji Europejskiej José Manuel 
Barroso, prezydenci Lech Wałęsa, 
Aleksander Kwaśniewski, Vaclav 
Havel, prof. Leszek Balcerowicz 
czy Andrzej Wajda. (hm)

Komisarz europejski ds. programowania finansowego i budżetu Janusz Lewandowski odebrał w sobotę 
w Zabrzu Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji. Wśród laureatów corocznych wyróżnień przyzna-

wanych przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach znalazło się również kilkoro zabrzan.

GRATULUJĘ CENNEJ INICJATYWY

Prof. Jan Kaźmierczak, 
poseł, przewodniczący Parlamentar-
nego Zespołu Cyfryzacji, Innowacyj-
ności i Przedsiębiorczości 

W ostatnich latach Zabrze wyko-
nało wielką pracę, aby stać się 
miastem atrakcyjnym dla biznesu. 
Coraz wyraźniej widzimy pozytywne 
rezultaty tego wysiłku. Gratuluję 
władzom miasta kolejnej bardzo 
cennej i prorozwojowej inicjatywy. 
Mieszkańców Zabrza gorąco zachę-
cam do skorzystania z oferowanych 
przez Centrum możliwości i szans, 
które dotyczą zarówno już działają-
cych na rynku przedsiębiorców, jak 
i tych mieszkańców Zabrza, który 
dopiero zamierzają spróbować sił 
w działalności gospodarczej.  

Szczegółowy harmonogram zajęć można znaleźć na 
stronach internetowych 
www.aktywnezabrze.plorazwww.um.zabrze.pl 

GALA PEŁNA LAURÓW
prof. Jerzego Buzka, pre-

zydent Zabrza Małgorzaty 
Mańki-Szulik i prezesa RIG 

Tadeusza Donocika.
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W SOBOTĘ W DOMU MUZYKI I TAŃCA PO RAZ 21. WRĘCZONE 
ZOSTAŁY LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Laureaci Złotych Laurów Umiejętności i Kom-
petencji: prezes NMC Polska Bogdan Kmiecik, 
szef siemianowickich wodociągów Piotr Kom-
raus i sekretarz miasta Zabrze Ewa Weber

Prezydent Małgorzata 
Mańka-Szulik i Janusz 

Lewandowski


