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ZABRZE INWESTYCJE

W programie urodzinowych 
atrakcji tradycyjnie już znalazła 
się wycieczka śladami Jano-
scha, którą poprowadzi popular-
ny zabrzański historyk Dariusz 
Walerjański. Wśród zaplanowa-
nych przystanków będą m.in. 
dawna ulica Piekarska, przy któ-
rej urodził się Janosch, kościół 
św. Jadwigi, szkoła na Zandce, 

cmentarz żydowski i stalowy 
dom. Wycieczka wyruszy w so-
botę sprzed kina „Roma”. Za-
pisy przyjmowane są do piątku 
w Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych przy ul. Brodzińskiego 
4, tel. (32) 271 04 74, e-mail  
copzabrze@gmail.com. 
W niedzielę nie lada atrakcje 
czekają w kinie „Roma”. – Bę-

dzie można zobaczyć niecodzien-
ne prezentacje multimedialne 
przybliżające postać i dorobek 
Janoscha. To autorskie prace 
artysty, okraszone przygotowaną 
przez niego oprawą muzyczną 
i archiwalnymi zdjęciami  – tłu-
maczy Czesław Zdechlikiewicz, 
szef COP. - Tradycyjnie też zna-
ni i mniej znani zabrzanie będą 

czytać swoje ulubione fragmenty 
powieści „Cholonek, czyli dobry 
Pan Bóg z gliny” – dodaje.
W poniedziałek 11 marca, czyli 
dokładnie w dniu urodzin Jano-
scha, obchody przeniosą się 
do Teatru Nowego. Na scenie 
będziemy mogli zobaczyć m.in. 
inscenizacje bajek Janoscha 
przygotowane przez maluchy 

z noszącego imię pisarza Przed-
szkola nr 28. Zaplanowano też 
pokonkursową wystawę prac 
plastycznych oraz podsumowa-
nie konkursu literackiego dla 
uczniów.
Pochodzący z Zabrza Janosch 
jest autorem ponad 300 ksią-
żek dla dzieci. Popularność na 
całym świecie przyniósł mu cykl 

przygód Misia i Tygryska. Choć 

pisarz od wielu lat mieszka na 

Teneryfie, nie ukrywa, że Zabrze 

jest mu bardzo bliskie. – Tęsknię 

za domem, i gdy mówię „dom”, 

mam na myśli Zabrze. W mojej 

duszy wciąż jestem w Zabrzu – 

napisał Janosch w jednym z li-

stów.  (hm)

Będą przygotowane przez maluchy przedstawienia, wycieczka śladami autora i wspólne czytanie 
powieści „Cholonek, czyli dobry Pan Bóg z gliny”. W najbliższy weekend obchodzić będziemy 82. 
urodziny Janoscha, uwielbianego przez dzieciaki na całym świecie pisarza, który od dwóch lat jest 
honorowym obywatelem Zabrza.
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Janosch od dwóch lat 
jest honorowym obywa-

telem Zabrza

ŚWIĘTUJ RAZEM 
Z JANOSCHEM!

Bezpłatne szkolenia 
dla przedsiębiorców

Kolejne propozycje dla osób 
prowadzących lub zamierza-
jących otworzyć działalność 
gospodarczą przygotowało Za-
brzańskie Centrum Rozwoju 

Przedsiębiorczości. Bezpłatne 
szkolenia odbywają się w budyn-
ku przy ulicy Miarki 8.

Masz dobry pomysł na biznes? 
Poszukujesz inwestora? Przyjdź 

i dowiedz się, jakie masz moż-
liwości w tym zakresie. 

Warsztaty dotyczące 
funkcjonowania por-

talu Krajowej Izby 
Gospodarcze j 
„inwestorzy.biz” 
to jedna z pro-
pozycji ZCRP 
na najbliższe 
tygodnie. „In-
tegracja przed-
siębiorców” to 

z kolei tytuł szko-
lenia, podczas 

którego zostaną 
przedstawione korzy-

ści płynące z działania w ramach 
stowarzyszeń.
Zapisy chętnych do udziału 
w szkoleniach przyjmowane są 
w siedzibie Zabrzańskiego Cen-
trum Rozwoju Przedsiębiorczości 
przy ul. Miarki 8, tel. (32) 630 35 
90 lub 37 33 397, e-mail sekre-
tariat_zcrp@um.zabrze.pl. 
Bezpłatne szkolenia to tylko jedna 
z form pomocy oferowanych przed-
siębiorcom przez ZCRP. Od lutego 
w siedzibie Centrum mają swoje 
stanowiska przedstawiciele Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych, 
Powiatowego Urzędu Pracy oraz 
Urzędu Skarbowego w Zabrzu. 
Dzięki temu osoby prowadzące 
lub zamierzające otworzyć działal-
ność gospodarczą mogą w jednym 
miejscu załatwić związane z tym 
formalności oraz uzyskać niezbęd-
ne informacje i porady.  (hm)

ZABRZAŃSKIE CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
ZAPRASZA DO SWOJEJ SIEDZIBY

PROGRAM 
SZKOLEŃ

11 marca, godz. 15.30-
17.00 – warsztaty z portalu 
Innowacje.biz skierowane 
do biur rachunkowych
12 marca, godz. 17.00 
– „Integracja przedsiębior-
ców”
18 marca, godz. 15.30-
17.00 – warsztaty z portalu 
Innowacje.biz
25 marca, godz. 15.30-
17.00 – warsztaty z portalu 
Innowacje.biz
26 marca, godz. 13.00 – 
„Jak ocenić czy mój pomysł 
na biznes ma szanse powo-
dzenia?”

Wypłucze kanały 
na medal

Nie powstrzymają go żadne 
wertepy, a potężna moc po-
zwala mu na pompowanie osa-
du nawet z głębokości dwu-
nastu metrów. Zabrzańskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji od kilku dni ma 
do dyspozycji supernowocze-
sny samochód do ciśnieniowe-
go mycia kanałów.

Zbudowany na bazie iveco 
pojazd wyposażony jest m.in. 
w nierdzewną beczkę o pojemno-

ści 8 tysięcy litrów, wąż o długo-
ści 120 metrów i bezobsługowy 
kompresor wytwarzający ciśnie-
nie 150 barów. Właśnie z taką 
siłą do kanału wtłaczana jest 
wykorzystywana podczas czysz-
czenia woda. Ogromnym atutem 
nowego samochodu jest jego 
poręczność. Pojazd jest krótszy 
od dotychczas wykorzystywa-
nych i ma napęd na cztery koła. 
Dzięki temu umożliwia sprawne 
poruszanie się nawet w bardzo 
trudnym terenie.  (hm)

ZABRZAŃSKIE WODOCIĄGI MAJĄ SUPERNOWOCZESNY 
SAMOCHÓD DO CZYSZCZENIA KANAŁÓW

Auto ma napęd na cztery koła

Centrum 
działa od 
początku 
stycznia


