
Trzyletni Wiktorek i jego 
o dwa lata starsza siostra 
Weronika na inauguracji 
letniej edycji „Aktywne-
go Zabrza” pojawili się 
z mamą. – Postanowiłam 
aktywnie spędzić czas i za-
brać dzieciaki na bieganie. 
Ja sama biegam, dzieciaki 
dopiero zaczynają. Mam na-
dzieję, że zaszczepię w nich 

tę aktywność. Zobaczymy, 
jak nam pójdzie – uśmiecha 

się Anna Pakuła, mama dwójki 
maluchów. Akcja przyciągnęła do 

zabrzańskiego parku dziesiątki osób 
w różnym wieku. Wszystkich łączyło 
jedno. Chęć aktywnego spędzenia 
czasu na powietrzu. – Jestem szczę-
śliwa, że widzę was w takiej kondycji 
w tym pięknym miejscu. Zachęcam, 
byście nie ustawali w staraniach nad 
kształtowaniem swojej sprawności 
fizycznej. To wszystko dla zdrowia – 
podkreślała prezydent Zabrza Mał-
gorzata Mańka-Szulik.
Rozpoczęta właśnie akcja jest drugą 
odsłoną przedsięwzięcia, w ramach 
którego zimą zabrzanie mogli tre-
nować narciarstwo biegowe i zjaz-

dowe. Tym razem cykl bezpłatnych 
szkoleń obejmuje bieganie, fitness, 
nordic walking i kolarstwo. Zajęcia 
w ramach letniej edycji potrwają do 
listopada. Ich zwieńczeniem będą 
zawody, podczas których będzie 
można sprawdzić się w poszczegól-
nych dyscyplinach. – Zapraszamy 
do udziału w treningach wszystkich 
mieszkańców Zabrza, ale nie tylko. 
Przez kolejne tygodnie zajęcia będą 
się odbywały zgodnie z harmonogra-
mem prezentowanym na naszym 
portalu – tłumaczy Bartosz Kozłow-
ski, jeden z organizatorów.  (hm)
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W Zabrzu ruszyły 
prace nad stwo-

rzeniem memoran-
dum inwestycyjne-

go miasta

Chętni mogą 
trenować m.in. 
nordic walking
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Zapytaj 
o szczegóły!

Szczegółowe informacje na temat 
zasad uczestnictwa można znaleźć 

na stronie www.aktywnezabrze.pl lub 
w Punkcie Informacji o Mieście przy 
ul. Powstańców Śląskich 2, tel. (32) 
271-72-76, od poniedziałku do piątku 

w godz. 10-18, w soboty do 14.

RUSZYŁA LETNIA EDYCJA PROGRAMU „AKTYWNE ZABRZE”

Biegali, jeździli na rowerach, trenowali aerobic i poznawali tajniki nordic walking. W parku przy 
ulicy Dubiela zainaugurowano letnią edycję programu „Aktywne Zabrze”. W bezpłatnych trenin-
gach i szkoleniach można brać udział aż do listopada.

w godz. 10-18, w soboty do 14.

ZADBAJ O ZDROWIE 
PLENEROWO

Ćwiczenia 
dla rowerzystów

Anna Pakuła chce zachęcić 
do biegania swoje dzieci
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