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Darmowa 
szkoła dla dorosłych

Nowa oferta CeNtrum KształCeNia 
PraKtyCzNego i ustawiCzNego w zabrzu

Komplet podręczników, 
wykwalifikowaną ka-
drę i posiłek w każdym 
dniu zajęć zapewnia 
Centrum Kształcenia 
Praktycznego i usta-
wicznego uczestnikom 
projektu „inwestycja  
w przyszłość = inwesty-
cja w siebie”.

Projekt współfinansowany jest 
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Ma na 
celu podniesienie kwalifikacji 
zawodowych przez dorosłych 
mieszkańców Zabrza.
Dla absolwentów zasadniczej 
szkoły zawodowej otwierane 

są w ramach publicznego tech-
nikum uzupełniającego dla do-
rosłych dwa kierunki: technik 
budownictwa dla absolwentów 
zawodów budowlanych oraz 
technik handlowiec dla absol-
wentów zawodu sprzedawca. 
Z kolei absolwenci gimnazjum 
lub 8-klasowej szkoły pod-
stawowej zapraszani są do 
publicznej zasadniczej szkoły 
zawodowej dla dorosłych. Tu 
otwierane są trzy kierunki: 
elektryk, monter izolacji prze-
mysłowych i mechanik pojaz-
dów samochodowych.
Kształcenie odbywa się  
w trybie zaocznym w soboty  
i niedziele od marca 2012 r. 
Dodatkowe informacje można 
uzyskać w CKPiU przy ul. 3 
Maja 95, tel. (32) 370-15-99
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Rusza zbióRka elektRośmieci
Pozbądź się starego i zePsutego sPrzętu eleKtryCzNego 

Nie wiesz, co zrobić  
ze starą pralką, lo-
dówką czy żelazkiem? 
to już nie problem.  
w zabrzu rusza pierw-
sza bezpłatna zbiórka 
elektrośmieci.
 
– Zbieramy zużyty sprzęt kom-
puterowy, RTV, AGD, urządze-
nia elektryczne. W przypadku 
sprzętu wielkogabarytowego, 
jak lodówki, pralki, kuchenki, 
zamrażarki, oferujemy możli-
wość bezpłatnego odbioru bez-
pośrednio z posesji. Wystarczy 
zadzwonić pod numer 512 017 
886 – tłumaczy iza Celejewska 
z organizującego zbiórkę Przed-
siębiorstwa Techniczno-Handlo-
we Technika. 
Wielkie porządki ruszają w so-
botę 3 marca. Organizatorzy 
czekają w godzinach od 10 

do 13 w trzech miejscach: 
przy ul. Kalinowej (naprzeciw 
Domu Działkowca), na wy-
sokości ul. Lompy 81 oraz  
ul. Hauptmana 16.
– Od 2008 roku Unia Europej-
ska obliguje Polskę do zbie-
rania zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego na 
poziomie 4 kg na mieszkańca. 

T ym -
c z a -
sem według 
raportów Głów-
nego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska zużytego sprzę-
tu w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca zebrano  
w 2008 roku – 1,48 kg,  
w 2009 roku – 2,70 kg 

a w 2010 rok – 2,80 kg. Resz-
ta to dzikie wysypiska, szara 
strefa, nielegalni złomiarze. 
W przypadku elektrośmieci 
nie ma alternatywy. Albo recy-
kling, albo choroby płuc, no-
wotwory, alergie, uszkodzenia 
nerek, choroby układu krąże-
nia i oddechowego – ostrzega 
Iza Celejewska (hm)

KolejNy iNwestor Na tereNaCh KatowiCKiej sPeCjalNej 
strefy eKoNomiCzNej w zabrzu

– Zdecydowaliśmy się na in-
westycję w Zabrzu, żeby móc 
się dalej rozwijać. W Gliwi-
cach, gdzie w tej chwili działa 
nasz zakład, zrobiło nam się 
za ciasno – tłumaczy zdzi-
sław łabik, szef produkcji 
Metal Service Center.
Nowy zakład powstanie na 
terenach Katowickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej w re-
jonie ul. Ofiar Katynia w Ro-
kitnicy. Firma kupiła tu za 3,3 
mln zł działkę o powierzchni 
około 32 tysięcy metrów 
kwadratowych. – Nasz zakład 
stanie tu najpóźniej w 2014 

roku. Planujemy również bu-
dowę dużego magazynu stali 
– zapowiada Zdzisław Łabik. 
W nowym zakładzie powstać 
ma około 40 miejsc pracy.
– Bardzo się cieszę, że uda-
ło nam się przyciągnąć do 
miasta kolejnego inwesto-
ra – mówi prezydent Zabrza 
małgorzata mańka-szulik. 
– To efekt tego, że nie czeka-
my biernie, tylko staramy się 
stworzyć przedsiębiorcom jak 
najlepsze warunki do prowa-
dzenia działalności – dodaje.
Rafał Kobos, pełnomocnik 
prezydenta ds. inwestorów, 

zapowiada, że do końca 
roku przeprowadzone zosta-
ną jeszcze dwa, trzy prze-
targi na sprzedaż nierucho-
mości położonych w Strefie. 
– Zainteresowanie przedsię-
biorców rośnie – podkreśla 
rafał Kobos. – Przyczyniło 
się do tego między innymi 
oddanie do użytku drogi 
ułatwiającej dostęp do nie-
ruchomości – dodaje. In-
westycja kosztowała ponad  
7 mln zł. Na jej realizację 
zabrzański samorząd otrzy-
mał 4 mln zł dofinansowa-
nia z Unii Europejskiej. (hm)

około 40 miejsc pracy ma powstać w nowym zakładzie, jaki stanie 
na zlokalizowanych w zabrzu terenach Katowickiej specjalnej strefy 
ekonomicznej. zainwestować w naszym mieście postanowiła zajmu-
jąca się precyzyjnym cięciem wyrobów stalowych włoska firma me-
tal service Center.

będą ciąć stal 
w Rokitnicy

Prezydent małgorzata mańka-szulik i prezes Ksse 
Piotr wojaczek otwierają drogę dostępową do strefy

firma metal 
service Cen-
ter zajmuje 
się obróbką 
wyrobów 
stalowych

zużyty sprzęt rtV i agd 
to bomba ekologiczna


