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Nowe osiedle składać się będzie 
z sześciu czterokondygnacyjnych 
budynków. W ofercie będą zarów-
no kawalerki, jak i mieszkania dwu 
lub trzypokojowe o powierzchni od 
33 do 67 metrów kwadratowych. 
Do dyspozycji mieszkańców będzie 
96 miejsc parkingowych, plac za-
baw, ławki wśród zieleni. Powsta-
nie także nowy zjazd z ul. Trocera. 
 – Kluczowym atutem osiedla jest 
jego lokalizacja – zwraca uwagę 
Renata Lemańska, prezes spółki 
ZBM-TBS. 

– Osiedle powstaje w malow-
niczej, cichej, zielonej okolicy, 
z dala od zgiełku miasta, a jed-
nocześnie bardzo blisko centrum. 
Nasze osiedle wyróżnia dosko-
nała komunikacja. Przystanki 
autobusowe i tramwajowe znaj-
dują się w odległości zaledwie 
kilku minut od powstających 
budynków. W najbliższej okoli-
cy zlokalizowano przedszkola 
i szkoły, sklepy, przychodnie 
lekarskie, punkty usługowe czy 
lokale gastronomiczne – dodaje. 

 – Mieszkania na Osiedlu Troce-
ra są idealnym rozwiązaniem dla 
wszystkich, którzy chcą miesz-
kać nowocześnie i wygodnie 
w centrum miasta, nie angażu-
jąc ogromnych środków finan-
sowych. Oferta jest szczególnie 
atrakcyjna dla rodzin z dziećmi 
– uważa prezydent Zabrza Mał-
gorzata Mańka-Szulik. – Bardzo 
się cieszę, że spółka ZBM-TBS 
podjęła kolejne wyzwania, dzię-
ki czemu w naszym mieście 
przybędzie mieszkań – dodaje. 

Koszt inwestycji to nieco po-
nad 15 mln zł, z czego połowę 
stanowi kredyt w Banku Gospo-
darstwa Krajowego. Reszta to 
dofinansowanie miasta Zabrze, 
partycypacja najemców i środki 
własne spółki. Wykonawcą jest 
firma STB z Częstochowy. Nowe 
bloki mają być gotowe w 2019 r.  
Więcej informacji można zna-
leźć na stronie internetowej  
www.osiedletrocera.pl.

 (hm)
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Przy ul. Trocera w zabrzu PowsTanie 
osiedle z Ponad 70 mieszkaniami

Ponad 70 mieszkań powstanie w sześciu blokach, których budowa już niebawem  
ruszy przy ul. Trocera w Zabrzu. W poniedziałek przedstawiciele wykonawcy  
oraz miejskiej spółki ZBM-TBS podpisali umowę dotyczącą budowy osiedla.

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik  
z przedstawicielami wykonawcy i spółki ZBM-TBS

Tak ma wyglądać  
gotowe osiedle

NOwOczeSNe „M”  
na wyciąGnięcie ręki
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ZAbrZe AktuAlności

Ponad 4 mln zł dostali do dyspozycji mieszkańcy 
w ramach IV edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycy-
pacyjnego. Propozycje projektów do realizacji mogą 
składać do 7 sierpnia osoby, które ukończyły 16 lat 
i są zameldowane w Zabrzu.

 – Dotychczasowe edycje budże-
tu partycypacyjnego pokazały, że 

mieszkańcy chętnie biorą udział 
w tego typu inicjatywach i nie 

brakuje im ciekawych pomysłów, 
dzięki którym nasza Mała Oj-
czyzna ma szansę jeszcze bar-
dziej rozkwitnąć – podkreśla 
prezydent Zabrza Małgorzata 
Mańka-Szulik. – Liczę, że teraz 
mieszkańcy kolejny raz poka-
żą, jak duży potencjał drzemie 

zarówno w nich, jak i w naszym 
mieście. Zachęcam do udziału 
w czwartej edycji budżetu par-
tycypacyjnego. Jestem prze-
konana, że warto brać sprawy 
w swoje ręce i osobiście de-
cydować, na co mają być wy-
datkowane pieniądze – dodaje. 

Formularze wniosków dostępne 
są w wersji elektronicznej na stro-
nie internetowej www.um.zabrze.
pl. W wersji papierowej można 
je pobrać w Punktach Obsługi 
Klienta zabrzańskiego magistra-
tu (Centrum Handlowe M1 –  
ul. Szkubacza 1 oraz parter przy 

wejściu głównym do budynku UM 
przy ul. Powstańców Śląskich 
5-7) i w Sali Obsługi Klienta przy  
ul. Wolności 286. Głosowanie 
nad zgłoszonymi wnioskami za-
planowano na drugą połowę listo-
pada. Wyniki poznamy w grudniu. 
 (hm)

Mieszkańcy decydują
RuSZyła koLejna edycja BudżeTu PaRTycyPacyjnego

Radni przyjęli sprawozdanie  
zdecydowaną większością głosów

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik 
dziękuje za udzielenie absolutorium

PrezyDent  
zabrza  

z absOlutOriuM

Zdecydowaną większością głosów zabrzań-
scy radni przyjęli sprawozdanie z wykonania 
budżetu miasta za 2016 rok. udzielili rów-
nież absolutorium prezydent Małgorzacie 
Mańce-Szulik.

Dochody Zabrza w 2016 r. wy-
niosły ponad 807 mln zł. Wy-
datki osiągnęły z kolei poziom 
nieco ponad 814 mln zł. Co 
dziesiątą złotówkę z budżetu 
miasta wydano na inwestycje. 
Do najważniejszych inwestycji 
2016 r. należało uzbrojenie te-
renów specjalnej strefy ekono-
micznej. Firmy, które już zdecy-
dowały się na ulokowanie swej 
działalności w Zabrzu, deklarują 
stworzenie łącznie około tysiąca 
miejsc pracy. Warto w tym miej-
scu zwrócić uwagę, że w grud-
niu 2016 r. stopa bezrobocia 
w Zabrzu wynosiła tylko 7,7 

procent i była niższa od średniej 
w Polsce. Kolejne inwestycje 
związane były z rozwojem obiek-
tów na szlaku turystyki prze-
mysłowej, poprawą gospodarki 
wodno-ściekowej czy termomo-
dernizacją kolejnych obiektów 
użyteczności publicznej. Wśród 
wydatków bieżących największą 
pozycję tradycyjnie już stano-
wiła oświata. Na ten cel prze-
znaczono prawie 256 mln zł.  
Wykonanie budżetu pozytywnie 
zaopiniowała Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Katowicach 
oraz Komisja Rewizyjna zabrzań-
skiej Rady Miasta.  (hm)

ZaBRZańScy RadnI PRZyjęLI  
SPRaWoZdanIe Z WykonanIa  

BudżeTu MIaSTa

Szeroki zakres prac
Modernizacja obejmie m.in. przebudowę pompowni ścieków, stacji odwadniania i higienizacji osadu, stacji transformatorowej i kanału odpły-
wowego ścieków oczyszczonych. Powstaną nowe obiekty: piaskownik, stacja odbioru i separacji piasku, pompownia wody technologicznej 
i zbiorniki retencyjne. Na terenie oczyszczalni położone zostaną nowe rurociągi technologiczne, wentylacyjne oraz kable zasilające. Ulegnie 
zmianie mała architektura (ogrodzenie, ciągi komunikacyjne) oraz nasadzona zostanie zieleń.

Kolejna inwestycja ZabrZańsKiego  
PrZedsiębiorstwa wodociągów i KanaliZacji

OczYSzczalNIa  
w MIKulczYcach 
zMIeNI OblIcze

TakIe Są 

LIcZBy:

30,2 mln zł to
 szacowany 

całkowity koszt p
rzedsię-

wzięcia 

17,3 mln zł to
 wysokość 

pozyskanego przez  

ZPWik unijnego  

dofinansowania

Ponad 17 milionów złotych unijnego dofinansowania 
pozyskało Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i kanalizacji na przebudowę oczyszczalni ścieków 
w Mikulczycach! W ubiegłym tygodniu podpisane zostały 
dwie pierwsze umowy w ramach projektu. dotyczą one 
świadczenia usług przez inżyniera kontraktu oraz zakupu 
najnowszej generacji samochodu do wywozu nieczystości płynnych.
Oczyszczalnia Mikulczyce jest jedną 
z dwóch oczyszczalni ścieków komu-
nalnych w Zabrzu. Położony przy ul. 
Leśnej 168 obiekt został oddany do 
eksploatacji w 1989 r. Trafiają tu głów-

nie nieczystości z Grzybowic i Mikul-
czyc, czyli 12-13 procent wszystkich 
ścieków powstających w mieście.
W latach 2001-2003 oczyszczalnia 
została zmodernizowana. Celem wy-

konanych wówczas prac było przysto-
sowanie obiektu do obowiązujących 
wymogów w zakresie usuwania ze 
ścieków związków azotu i fosforu. Mo-
dernizacja ta została doceniona przez 
jury ogólnopolskiego konkursu, które 
przyznało zabrzańskiemu obiektowi 
tytuł „Modernizacji Roku 2003” w ka-
tegorii „Obiekty Ochrony Wód”. Do 
końca 2015 r. oczyszczalnia w Mikul-
czycach spełniała obowiązujące nor-
my w zakresie jakości oczyszczonych 
ścieków. Z początkiem ubiegłego roku 
przepisy zostały jednak zaostrzone. By 
im sprostać, konieczna okazała się 
ponowna modernizacja kompleksu. 
 – Początkowo rozważane były dwa 
warianty przedsięwzięcia. Jeden z nich 
zakładał modernizację istniejącego 
obiektu, drugi zamknięcie go i prze-
kierowanie ścieków do oczyszczalni 

„Śródmieście”. Po wnikliwej analizie, 
korzystniejszy pod względem technicz-
nym i ekonomicznym okazał się pierw-
szy wariant, z przebudową – tłumaczy 
danuta Bochyńska-Podoch, kierow-
nik Jednostki Realizującej Projekt.

Szacowana wartość przedsięwzięcia 
sięga ponad 30 mln zł, a pozyskane 
przez ZPWiK dofinansowanie to ponad 
17 mln zł. W ramach prowadzonych 
prac część obiektów zostanie przebu-
dowana, inne będą zastąpione nowy-
mi. Spółka kupi również wyposażony 
w urządzenia najnowszej generacji sa-
mochód do wywozu nieczystości płyn-
nych. Jego koszt to prawie 1,7 mln zł. 
Na wybór wykonawcy robót zostało 
wniesione odwołanie do Krajowej Izby 
Odwoławczej. Aktualnie trwa jego roz-
patrywanie.  (hm)

Podpisanie umów w siedzbie ZPWik



Na gliwickie ulice wyjedzie 9 kolej-
nych niskopodłogowych, nowoczesnych  
autobusów marki Solaris. 12-metrow-
ce zastąpią wyeksploatowane pojazdy 
i zasilą tabor Przedsiębiorstwa Komu-
nikacji Miejskiej.
Nowe, niskopodłogowe dwu-
osiowe autobusy mają po 30 
miejsc siedzących i 56 stojących, 
przestrzeń do przewozu wózka 
dziecięcego i inwalidzkiego. Są 
ekologiczne, napędzane silni-
kiem spalinowym (o zapłonie 
samoczynnym) spełniającym 
normy czystości spalin EURO VI.

– Przetarg na dostawę nowych 
autobusów wygrała firma Sola-
ris Bus & Coach z Bolechowa. 
Całość zamówienia opiewa na 
9,8 mln zł brutto. Gliwickie 
Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Miejskiej od początku swojej 
działalności, czyli od 1997 
roku, zakupiło ponad 190 au-
tobusów za blisko 160 mln zł 
– „Miejskiemu Serwisowi In-
formacyjnemu – GLIWICE” po-
wiedział Henryk Szary, prezes 
PKM Sp. z o.o.

Wnętrza Urbino są 
klimatyzowane, 

doświetlone, zadbano 
o funkcjonalnie roz-
mieszczone uchwyty, 

poręcze, kasowniki 
oraz przyciski (do-

datkowo oznakowane 
znakami wypukłymi 

w języku Braille’a). 

Ściany boczne i sufit mają izo-
lację akustyczną i termiczną 
z wodoodpornej i łatwozmywal-

nej płyty laminatowej. 

Wejścia i wyjścia oraz całe 
przejście środkowe jest ni-
skopodłogowe i bezstopniowe. 

Prawą stronę autobusu można 
opuszczać o 80 mm.

Autobusy mają ładowarki do 
urządzeń mobilnych zakoń-
czone złączem o napięciu 5V 
i USB typu A (podświetlane 
na niebiesko). Zadbano też 
o bezprzewodowy dostęp do 
internetu w technologii Wi-Fi. 
Nowe autobusy są wyposażone 
w system cyfrowego monitorin-
gu audiowizualnego, rejestru-
jący dźwięk z kabiny kierowcy 
i obraz z wszystkich kamer. 
Zapisy będą przechowywane 
przez co najmniej 7 dni. 

Głównym udziałowcem firmy jest 
Miasto Gliwice, które w latach 
1998-2014 przekazało łącznie 
(poprzez objęcie udziałów w pod-
wyższonym kapitale zakładowym 
spółki) kwotę 34,2 mln zł na dzia-
łalność przedsiębiorstwa 

źródło: mf/gliwice.eu
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Fauny toną w ciemnościach

Nowe „jamniki” na gliwickich drogach

– Co się stało z oświetleniem 
fontanny? Na jej renowację wy-
dano sporo pieniędzy, czyżby 
zapomniano tym, że w nocy też 
powinna być wyeksponowana? 
– zwracają uwagę Czytelnicy.

Tańczące Fauny to jeden z naj-

bardziej znanych symboli Gliwic 
i warto, żeby był dobrze widocz-
ny nie tylko w ciągu dnia.

Okazuje się, że brak 
oświetlenia nie jest 
stanem chwilowym. 

Tak już zostanie, 
przynajmniej do 

momentu, aż urzęd-
nicy (może jednak) 

zmienią zdanie.

Dyrektor Miejskiego Zarządu 
Usług Komunalnych, Tade-
usz Mazur, rozwiewa wszel-
kie wątpliwości. – Informuję, 
że w chwili obecnej nie jest 
planowane wykonanie pod-
świetlenia fontanny „Tańczą-
ce fauny”.

Przypomnijmy, 
fauny trafiły do 

pracowni konser-
watorskiej w lipcu 
2016 roku. Prze-

szły tam grun-
towną renowację, 
w wyniku której 
zmienił się ich 
kolor – zostały 
pokryte patyną 

w kolorze starego 
brązu.

W konstrukcji fontanny popra-
wione zostały fundamenty, 
zmieniono instalację wodno-ka-

nalizacyjną. Z uwagi na znaczne 
zużycie elementów niecki, zo-
stała ona w całości odtworzona 
według oryginalnego wzoru.

Prace konserwatorskie nie 
ominęły także cokołu, który 
został skrupulatnie oczyszczo-
ny z kilkunastu warstw prze-
różnych środków konserwują-
cych i zabezpieczony zgodnie 
z obecnie obowiązującymi 
standardami. Modernizacja 
kosztowała ponad 130 tys. 
zł. Została sfinansowana z bu-
dżetu miasta.

W połowie maja odsłonięto pięknie odrestaurowaną fontan-
nę przed głównym wejściem do Urzędu Miejskiego. Przed 
remontem całość była dość dobrze oświetlona, teraz po 
zmroku zwyczajnie jej nie widać.

Fauny przed renowacją... ...i po renowacji



zagubiono legitymacje stu-
dencką o numerze albumu 
125345 wydaną na PCZ. 
Uczciwego znalazce proszę o 
kontakt: 721 466 823.

 Ô WĘGIEL WORKOWANY, 
orzech, eko-groszek, flot, 
dowóz do klienta. Tel. 515-
191-401.

 Ô Zgubiono legitymację 
studencką ŚUM nr albumu: 
59630. Proszę o kontakt 
pod numerem: 512795765.
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r e k l a m a . . . .

r e k l a m a . . . .

r e k l a m a . . . .

konstrukcji stalowych, 
ogrodzeń, pieców, maszyn 
itp. Możliwość dojazdu z 
wagą. Płatność gotówką. 
Bezpłatny transport. Tel. 
515-191-401.

 Ô Wyburzenia wywóz i 
wynoszenie gruzu, piece 
kaflowe demontaż. Tanio 
503992431.

dam pracę
 Ô Poszukujemy pracowni-

ków ogólnobudowlanych. 
Atrakcyjne warunki. Tel. 
604287793, 602234679, 
32 230-90-33.

 Ô Praca na produkcji - 
Gliwice, atrakcyjne warunki, 
informacje pod nr tel.:  725-
251-724.

 Ô Sprzątanie siłowni praca 
zmianowa. Gliwice lub Za-
brze tel. 789 124 962.

usługi
 Ô !Czyszczenie dywanów (u 

klienta lub odbiór) tapicerek. 
Sprzątanie. Mycie okien. Fir-
ma Blitz. Tel. 32-234-2172, 
kom.510-286-736.

 Ô AGD Naprawa pralek, 
lodówek, term, ogrzewaczy. 
Montaż inst. elektr. i usuwa-
nie awarii. 694-506-777.

 Ô ELEKTRYK - Pomiary 
ochrony przeciwporażeniowej-
-protokoły. Zaświadczenia dla 
energetyki. Podłączenia płyt 
indukcyjnych - wpis do gwa-
rancji. Prowizorki budowlane. 
Przeróbki instalacji. Usuwa-
nie awarii itd. UPRAWNIENIA 
E+D. Tel. 508-145-905, 
www.abirox.pl

 Ô KOMPLEKSOWE REMON-
TY MIESZKAŃ, ŁAZIENEK: 
hydraulika, kafelkowanie, 
gładzie, malowanie, elektry-
ka,itp. Tel. 698-264-691.

 Ô Malowanie, tapety, gładź 
solidnie szybko tanio. Wyce-
na gratis 721-208-759.

 Ô MEBLE SYSTEMOWE, 
KUCHNIE, materace, zabu-
dowy, szafy, rolety. Tel. 32 
270-00-09, 695-899-863.

 Ô Nowo otwarta Kance-
laria Prawna, promocyjne 
ceny. Gliwice Rynek 22/3, 
606-656-005 lub 508-178-
554. Obsługa Firm i osób 
prywatnych.

 Ô Przeprowadzki wywóz 
starych mebli, rtv, agd, 
rozbiórki i wyburzenia. Tel. 
503992431.

 Ô RTV NAPRAWA DOMOWA. 
Tel. 32 279-42-79, 605-285-
957.

 Ô Skup złomu i metali 
kolorowych, demontaż 

Ogłoszenie drobne można zamówić na 2 sposoby
w internecie w redakcji

Na stronach serwisu
www.gazeta-miejska.pl
znajduje się formularz
nadania ogłoszenia.
Wystarczy go wypełnić
i wysłać, a płatność
przelać na konto
podane przy formularzu

Zapraszamy do
biura ogłoszeń 
w centrum gliwic,
przy Placu
Piłsudskiego 3
od poniedziałku
do piątku w
godz. 10-16.00

Koszt ogłoszenia – od 12 złotych (z VAT), a przy zamówieniach pakietowych (10 lub 20 emisji) – już od 6 złotych za ogłoszenie o dłu-
gości do 75 znaków. Ogłoszenie zamówiony przez internet drukowane jest czcionką pogrubioną. Za dodatkowy kolor czcionki lub tła 
obowiązują dopłaty.

r e k l a m a . . . . . . . . . . . . . . . .

NOWY ADRES 

W GLIWICACH

W wydaniu wtorkowym ukazują się ogłoszenia zamówione i opłacone najpóźniej do piątku

P a r T N e r . . . .

nieruchomości
 Ô Do wynajęcia mieszkanie 

3 pokoje, Zabrze, Francisz-
kańska 502120994.

auto-moto
 Ô AUTO SKUP dojazd gratis, 

gotówka od ręki, osobowe i 
dostawcze. 509-046-998.

 Ô Kupię wszystkie samocho-
dy do 10 tys. zł. Dojazd do 
klienta. Nr tel. 791-504-901.

 Ô Skup samochodów, całe, 
rozbite, dojazd do klienta. 
Tel. 514-077-737.

inne
 Ô BOUTIQUE LAPLAYA78, 

odzież dla kobiet z klasą i 
inne. Gliwice, Okrzei 11. Tel. 
601-490-293.

 Ô Kupię akcje pracowni-
cze, dobra cena! - BUMAR 
ŁABĘDY, HUTA ŁABĘDY itd. 
530531513.

 Ô Kupię książki STARE 
NOWE UŻYWANE. Dojadę DO 
KLIENTA Płatne GOTÓWKĄ 
662330579.

 Ô Sprzedam wózek 2x1 za 
250zł oraz sportowy za 70zł, 
tel. 508947197.

 Ô Starocie pamiątki z PRL-u 
szkło, meble, kupię, wyce-
nię. Dojazd tel. 503992431.

 Ô W dniu 02.05.2017 r. w 
okolicach ulicy Roosevelta 

Ogłoszenia drobne  
również na portalu
 gazeta-miejska.pl

DAM PRACĘ
murarz, zbrojarz

pomocnik budow.

elewacje - ocieplenia
604-632-154

691-785-693

Gliwice, Pyskowice i okolice



GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrzewww.gazeta-miejska.pl27.06.2017 (nr 832)

5gliwice

r e k l a m a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

System Gliwickich Rowerów 
Miejskich, administrowany 
przez firmę Nextbike, podobnie 
jak w innych miastach, dobrze 
przyjął się w Gliwicach. Uru-
chomiony został 28 marca, do 
połowy kwietnia odnotowując 
ponad 7 tysięcy wypożyczeń 
i blisko 3 tysiące zarejestro-
wanych użytkowników.

W maju miejskie 
jednoślady wypoży-

czono łącznie po-
nad 12 tysięcy razy.
71% sytuacji skorzystania 
z roweru trwało do 15 minut. 
Najwięcej wypożyczeń miało 
miejsce w połowie maja, pod-

czas gdy w miasteczku akade-
mickim trwały IGRY – rekord 
padł 17 maja – 667 wypoży-
czeń. Najmniejszym zaintere-
sowaniem użytkowników GRM 
cieszył się 2 maja, wówczas 
w systemie zarejestrowano 
tylko 210 przypadków wypo-
życzenia roweru.

W maju do syste-
mu wypożyczania 
rowerów dołączyło 
1402 nowych użyt-
kowników, a zrezy-
gnowało 11 osób. 

Niezmiennie największym zain-
teresowaniem cieszy się stacja 

na kampusie Politechnika Ślą-
ska, a najmniejszym stacja na 
Gliwice Osiedle im. Mikołaja 
Kopernika.

(żms)/Gliwicka Rada Rowerowa

Być może to ładna pogoda zachęciła 
gliwiczan do częstego korzystania 
z  miejskich jednośladów. W  maju 
wypożyczano go średnio 410 razy 
dziennie. To rekord.

Rower Miejski strzałem w 10

KONTAKT: redakcja@gazeta-miejska.pl  
tel. 32 230-84-51, kom. 503-10-60-19, 
pn.-pt. w godz. 10-16.00

Wcześniej podobna sytuacja 
miała miejsce w rejonie osiedla 
Sośnica. Tam nieznany spraw-
ca, korzystając z powszechnej 
akcji deratyzacji, rozrzucał 
kiełbasę zawierającą trutkę 
na szczury. Wychodzi jednak 
na to, że przeciwników psów 
jest więcej i pojawiają się oni 
w różnych częściach miasta.

Policja cały czas monitoruje 
teren m.in. os. Sikornik w po-
szukiwaniu przestępcy, który za-
daje cierpienia czworonogom. 
Chodzi o rozrzucanie mięsa 
naszpikowanego ostrymi przed-

miotami. Do tej pory odnoto-
wano dwa przypadki takiego 
„zatrucia”.

 – Dzielnicowy z Sikornika przy-
gotował plakat, który przekazał 
do rozwieszenia administrato-
rom obiektów w rejonie osiedla. 
Póki co apelujemy do właści-
cieli zwierząt, żeby zachowali 
ostrożność podczas spacerów 
– przestrzega nadkomisarz Ma-
rek Słomski, rzecznik prasowy 
KMP Gliwice.

Właściciele czworonogów są 
proszeni o zachowanie czujno-

ści podczas wspólnych space-
rów. Wystarczy chwila nieuwagi, 
by zwierzę padło ofiarą nieusta-
lonego do tej pory przestępcy. 
Osoby, które mają jakiekolwiek 
spostrzeżenia czy podejrzenia, 
lub widziały coś niepokojącego, 
powinny zgłaszać to policji, rów-
nież za pośrednictwem skrzynki 
mailowej – „Powiadom nas” 
na internetowej stronie policji. 
Funkcjonariusze gwarantują 
anonimowość.

doniesienia o tym procederze trwają od miesięcy - internauci 
ostrzegają się nawzajem za pośrednictwem mediów i portalu 
facebook.com. Policja szuka osoby, która próbuje zaszkodzić 
czworonogom na gliwickim osiedlu Sikornik.

Ktoś truje psy



Zarzuty usłyszy również 22 letni 
mieszkaniec który w poniedzia-
łek nad ranem został zatrzymany 
podczas prowadzenia samocho-
du w stanie po użyciu środków 
odurzających, narkotest wykazał 
w jego organizmie obecność am-
fetaminy.

Bilans zatrzymanych nietrzeźwych 
kierujących przez gliwickich funk-
cjonariuszy w miniony weekend 

pokazuje skalę problemu. Wśród 
zatrzymanych byli: 32 latek kieru-
jący samochodem na ulicy Piw-
nej, podczas kontroli wydmuchał 
1,5 promila. Dodatkowo usłyszy 
zarzuty za niestosowanie się do 
decyzji o cofnięciu uprawnień do 
kierowania pojazdami.

Z kolei rekordzista, 
w niedzielę na ulicy 

Gajowej kierując 
samochodem, miał 
prawie 2,5 promila, 
45-letniego zabrza-
nina może czekać 

surowa kara.
Za kierowanie na podwójnym 
gazie poniesie również konse-
kwencje 25 latek z Gliwic. Pro-

wadził pojazd pomimo 2 promili 
w wydychanym powietrzu.

Wśród zatrzyma-
nych nietrzeźwych 
byli też kierujący 

jednośladami. 
34-latek na ul. Góry Chełmskiej 
kierował junakiem, jak wykazało 
badanie na zawartość alkoholu w 

jego organizmie, miał 1,9 promi-
la. Kolejny amator jednośladów 
wydmuchał 0,8 promila. Kontrola 
miała miejsce w Sośnicowicach, 
44 latek nie posiadał uprawnień 
do kierowania motocyklami.

Natomiast w poniedziałek, we 
wczesnych godzinach porannych 
policjanci w drogówki zatrzymali 
do kontroli 22-latka z Gliwic który 
po przebadaniu go na zawartość 

środków odurzających w organi-
zmie odpowie za kierowanie po 
zażyciu amfetaminy.

Jak wskazuje kodeks karny „kto 
znajdując się w stanie nietrzeź-
wości lub pod wpływem środka 
odurzającego, prowadzi pojazd 
mechaniczny(…) podlega grzyw-
nie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do 
lat 2”.  (KMP Gliwice)

Podczas zakończonego właśnie weekendu stróże 
prawa zatrzymali ośmiu nietrzeźwych kierujących. 
Rekordzista, mieszkaniec Zabrza podczas kontroli 
w organizmie miał prawie 2,5 promila.

Ministerstwo Środowiska podyktowało nowe zasady dotyczące segregowania śmieci. chce też skłonić 
gminy do segregacji podnosząc opłaty za składowanie odpadów komunalnych. a to oznacza podwyżki.
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Obecnie obowiązujące stawki 
za odbiór śmieci (w Gliwicach 
zaczynające się od 38 groszy 
za śmieci zbierane selektyw-
nie w przeliczeniu za metr 
kwadratowy mieszkania oraz 
od 76 groszy za m2 mieszkania 
w przypadku odpadów zbiera-
nych w sposób nieselektywny) 
nie zachęcają, zdaniem Mini-
sterstwa Środowiska, do ich 
segregowania. 

A to poważny pro-
blem, bo – jak wynika 
z unijnej dyrektywy 
w sprawie odpadów 

– do końca 2020 
roku co najmniej 

50% papieru, metalu, 
tworzyw sztucznych 
i szkła ma trafiać do 

recyklingu.
Wskaźnik ten w skali całego 
kraju wynosi aktualnie zaledwie 
26% i drugi rok z rzędu praktycz-
nie nie drgnął.
 – Istnieje realne zagrożenie nie-
osiągnięcia wymaganego pozio-
mu, a co za tym idzie, płacenia 
kar przez Polskę za niewywiązanie 
się z przepisów unijnych – wska-
zało w ubiegłym roku minister-
stwo. Dlatego szukano sposobu, 
aby temu zapobiec. I znaleziono. 
To nowe rozporządzenie resortu 
w sprawie zmian opłat za tzw. 
korzystanie ze środowiska.

Dokument przewiduje stopnio-
we, lecz znaczące podnoszenie 
stawek za składowanie przez 
gminy odpadów komunalnych 
zmieszanych. W górę pójdą 
też opłaty za składowanie 
odpadów selektywnych, opa-
kowaniowych, zużytych bate-
rii, akumulatorów czy sprzętu 
elektrycznego.

Za wywóz 1 tony  
odpadów zmiesza-
nych trzeba będzie 
zapłacić odpowied-
nio 140 zł w 2018 r.,  

170 zł w 2019 r. 
i 270 zł w 2020 r.

Podwyżkę resort środowiska 
argumentuje m.in. tym, że ma 
ona „napędzać” w gminach 
zbiórkę z podziałem na poszcze-
gólne frakcje i zmobilizować do 
stosowania innych niż składo-
wanie sposobów zagospodaro-
wania odpadów komunalnych.

Już na etapie dyskusji nad 
projektem ministerialnego roz-
porządzenia eksperci z branży 
komunalnej zwracali uwagę na 
to, że przyjęte rozwiązania i wpi-
sany w nie stały wzrost opłat 
środowiskowych będą skutko-
wać wzrostem cen rynkowych 
za odbiór odpadów. Koszty po-
niosą zainteresowane gminy 
i ich mieszkańcy.

W rozstrzygniętym 
niedawno przetargu 

na 2,5-letnie zagospo-
darowywanie odpa-
dów pochodzących 
z domów gliwiczan, 
uzyskana w postępo-
waniu cena okazała 

się o 25% wyższa od 
dotychczasowej.

Do przetargu stanęły dwie fir-
my: gliwicki Remondis i Alba 
z Chorzowa. Korzystniejszą 
ofertę zaproponowała spółka 

z Gliwic i to z nią 13 czerw-
ca miasto podpisało umowę. 
Zacznie obowiązywać od 1 
lipca. Jak informuje Wydział 
Przedsięwzięć i Usług Go-
spodarczych UM, do końca 
czerwca Remondis Gliwice 
ma obowiązek dostarczyć do 
nieruchomości jednorodzin-
nych harmonogramy odbioru 
odpadów i mycia pojemników, 
a także pakiety worków biode-
gradowalnych przysługujących 
na drugie półrocze.

– Z wyliczeń wynika, że wydat-
ki miasta na zbiórkę śmieci 
w okresie obowiązywania nowej 
umowy będą o około 10 mln 

zł wyższe w stosunku do pier-
wotnych założeń – zapowiada 
Piotr Wieczorek, zastępca pre-
zydenta miasta dla Miejskiego 
Serwisu Informacyjnego.

 – Oznacza to konieczność 
korekty stawek opłat za go-
spodarowanie odpadami ko-
munalnymi, bo to właśnie one 
– w świetle przepisów Ustawy 
o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach – pokrywają 
w całości koszty funkcjono-
wania systemu – dodaje Wie-
czorek.

Projekt uchwały 
zmieniającej stawki 
opłaty za gospoda-
rowanie odpadami 

w mieście został już 
przygotowany. Po 

akceptacji prezydenta 
zostanie przedłożony 
na jednej z nadcho-
dzących sesji Rady 

Miasta.

 (żms)/UM (gliwice.eu)
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Boją się szczepionek i ryzykują
Łącznie w Gliwicach w 2016 
roku nie zostało zaszczepio-
nych 171 dzieci. To wzrost 
o 12 przypadków w stosunku 
do 2015 roku. Przeciętnie nie-
zaszczepiony jest u nas 1 na 
178 mieszkańców w wieku do 
19 roku życia.

Dla porównania w pobliskim 
Rybniku przyrost liczby osób nie-
chronionych szczepionkami na 
przełomie lat 2014 i 2015 wyno-
sił 50, ze 150 do 200 przypad-
ków. Mieszkańcy mniej ludnego, 
od Gliwic, miasta okazują się 
być bardziej podatni na wpływy 
ruchów antyszczepionkowych.

Głównym powodem 
rezygnacji z tego 

obowiązku jest strach 
przed zanieczyszcze-
niami w preparatach, 
a także zawartością 

rtęci, która – w opinii 
przeciwników szcze-
pienia – może dopro-
wadzić u dziecka do 

autyzmu. 

Obawiają się także 
innych niepożądanych 

odczynów poszcze-
piennych (NOP), jak 

m.in. wstrząs tok-
syczny, ostre poraże-
nie wiotkie, a nawet 

śmierć.

Sytuacja wystąpienia NOP przy-
trafiła się m.in. u dziecka mał-
żeństwa z Gliwic, które w 2015 
roku postanowiło wystąpić do 
sądu z pozwem wobec ministra 
zdrowia, Narodowego Funduszu 
Zdrowia, Instytutu Biotechno-
logii Surowic i Szczepionek 
Biomed oraz producentów 
szczepionek.

Rodzina domaga się kwoty 
668 tysięcy odszkodowania 
oraz renty z tytułu dolegliwości 
zdrowotnych, jakie wystąpiły po 
podaniu zawierających związki 
rtęci szczepionek zaaplikowa-
nych dziecku w okresie nie-
mowlęcym.

Wyrok w tej sprawie jeszcze 
nie zapadł. Termin rozprawy 

został wyznaczony na dzień 28 
listopada 2017 roku. Jest to 
pierwsza tego rodzaju sprawa 
rozpatrywana przez Sąd Okrę-
gowy w Warszawie. Od tego 
wyroku zależeć będzie kieru-
nek rozwoju ruchów antyszcze-
pionkowych. Więcej na łamach 
Rzeczpospolitej.

 – Mojej koleżanki rodzice nie 
szczepili, w wieku 30 lat zaszła 
w ciąże i po pól roku zachoro-
wała na różyczkę. Niestety 
dziecko doznało wielu wad i mu-
siała podjąć straszną decyzję... 
nie chcę żeby moje dzieci przez 
to przechodziły... Ja szczepię 
– pisze jedna z internautek na 

forum w portalu dedykowanym 
osobom z dziećmi.

Zdania są oczywiście podzie-
lone, istnieje szereg osób 
przeciwnych tego rodzaju pod-
noszenia odporności u dzie-
ci. Najwięcej do powiedzenia 
w tym temacie mają przeciwni-

cy tych zabiegów, zwykle wynika 
to z dogłębnego zainteresowa-
nia się tematem powikłań.

 – Nie podoba mi się przymuso-
wość takich szczepień w tym kra-
ju. I już wiem, że nie zgodzę się 
na zaszczepienie mojego dziecka 
w pierwszych dniach jego życia, 
a kolejne dalsze szczepienia wy-
biorę sama, wykluczając na wstę-
pie ten syf, który podaje polskim 
dzieciom nasz Sanepid – szcze-
pionki z thimerosalem (49% rtę-
ci), który wielokrotnie przekracza 
normy dla DOROSŁYCH ludzi – 
twierdzi inna internautka.

W 2015 roku na terenie 
Polski odnotowano 
48 przypadków za-
chorowania na odrę. 
Rok później liczba ta 
zwiększyła się trzy-

krotnie. O dwa tysiące 
(z 5 do blisko 7 ty-

sięcy) w stosunku do 
2016 wzrosła też pula 
chorych na różyczkę.

 (żms).

Wzrasta liczba osób, które nie szczepią swoich dzieci – wynika z danych Głównego Inspektora Sanitarnego. W 2015 liczba nie-
chronionych dzieci w całym kraju wzrosła niemal dwukrotnie w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosła 22 tysiące.
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„Herbatę  
pijmy  

świadomie”

– W Polsce często mówi się, że „zapraszam cię na kawę”, a kończy się na herbacie. 
Może nawet nie zdajemy sobie sprawy jak dużo jej pijemy – opowiada w rozmo-
wie z Gazetą Miejską, Rafał Przybylok, znawca herbaty i jeden z liderów gliwicko- 
-zabrzańskiego projektu Czajnikowy.pl.

Michał Szewczyk, Gazeta Miejska: 
Rafale, jak dobrze pić 
herbatę? 
Rafał Przybylok, czajniko-
wy.pl: Przede wszystkim 
świadomie. Często nie zwra-
camy uwagi na herbatę, wy-
bieramy tanią i ekspresową. 
Nie zadajemy sobie pytania 
skąd pochodzi i jaka jest jej 
jakość. Dodajemy cytrynę, cu-
kier, a tym samym zabijemy 
smak herbaty i parzymy ją 
niezbyt uważnie. Tymczasem 
w ten sposób pozbawiamy się 
ogromnej ilości doznań sma-
kowych i właściwość prozdro-
wotnych. Herbata, jak wino, 
powinna być traktowana in-
dywidualnie.

Michał Szewczyk: Zdarza się, 
że pijesz zwykłą „ekspre-
sówkę”?

Rafał Przybylok: Prywatnie nie, 
ale czasem ktoś mnie poczę-
stuje, albo piję ją gdy nie mam 
wyjścia – nie jestem przygoto-
wany a potrzebuję napić się 
herbaty. 

M.SZ.: Odczarujmy zatem 
prawdę o tym co znaj-
duje się w tradycyjnym 
„maczaku”.

R.P.: Na pewno jest to herbata, 
ale najczęściej niższej jakości, 
która pochodzi z miejsc, gdzie 
plon jest całoroczny. Roślina 
herbaciana przy odpowiednim 
klimacie nie zapada w tzw. sen 
zimowy dla rośliny. Ona powinna 
jesienią przestać rosnąć, a wio-
sną się odrodzić. A w takich wy-
padkach zbiory są z przez cały 
rok, aż roślina się wyjałowi ze 
starości. To taka przemysłowa 

uprawa, od której nie można 
oczekiwać niczego fajnego.

M.SZ.: A mimo wszystko 
czarna herbata ekspreso-
wa to element polskiej 
tradycji, atrybut naszej 
gościnności.

R.P.: Wielokrotnie zastanawia-
łem się jaka jest nasza polska 

tradycja. Niektórzy mówią o sa-
mowarach, które były u nas 
powszechne i promowane, ale 
dziś już mało kto potrafi się nimi 
posłużyć. Razem z samowarami 
charakterystycznym elementem 
były szklanki w koszyczkach, ale 
to już także zniknęło. Na pewno 
słodzimy i dodajemy cytryny – 
to są nasz znaki rozpoznawcze. 
Często słyszę od znajomych, 
którzy pojechali do Anglii i spo-

tkali się ze zdziwieniem Anglików, 
jak można dodawać cytryny do 
herbaty, bo przecież dodaje się 
mleko. To jest zasadnicza różni-
ca kulturowa. Wydaje się nam, 
że cytryna w herbacie jest znana 
na całym świecie, tymczasem 
tak nie jest.

M.SZ.: Kiedy popatrzymy 
na „geografię spożywa-
nia alkoholi”, wschód 

Europy najczęściej 
wybiera alkohole wyso-
koprocentowe, a im dalej 
na zachód, przez piwo, 
docieramy do wina. 
Z herbatą jest podobnie? 
Też ma swoje strefy 
oddziaływania?
R.P.: Herbata kiedy dotarła do 
Europy, najpierw wzbudziła cie-
kawość, a potem się znudziła. 
Tylko Brytyjczycy uczynili z niej 
swój napój narodowy, a pozostali 
wrócili do swoich napojów. Włosi 
i Francuzi to mistrzowie kawy. Im 
bardziej na wschód tym bardziej 
herbaciano, a im dalej na zachód 
bardziej kawowo. Zresztą u nas 
często mówi się, że zapraszam 
cię na kawę, a kończy się na her-
bacie. Może nawet nie zdajemy 
sobie sprawy jak dużo jej pijemy.

M.SZ.: Herbata wyż-
szej jakości to walory 
smakowe, ale czy jest 
zdrowa i można pić ją 
w dużej ilości?
R.P.: Zdecydowanie tak. Każ-
dy z sześciu kolorów herbaty 
ma swoje właściwości, które 
wpływają na nasze ciało. Na 
przykład zielona ma więcej prze-
ciwutleniaczy i aminokwasów. 

ciąg dalszy na str. 9



Taka herbata pomaga się skon-
centrować, ma też właściwo-
ści wychładzające. Natomiast 
czarna pozytywnie wpływa na 
trawienie i układ krwionośny, 
działa przeciwmiażdżycowo.

M.SZ.: A co z dodatkami, 
takimi jak cukier?
R.P.: Są kultury gdzie herbaty 
bez cukru sobie nie wyobra-
żają. Na przykład Turcy, któ-
rzy wypijają najwięcej herbaty 
na świecie, obficie ją słodzą 
i parzą ją bardzo intensywną 
i esencjonalną. Trudno byłoby 
im ten cukier wybić z głowy. Tak 
naprawdę dużo zależy od ro-
dzaju herbaty. Czarne lubią się 
z cukrem. Warto podelektować 
się smakiem czystej czarnej 
herbaty wyższej jakości. Jeżeli 
mamy słodzić to bardziej nie 

mieści mi się w głowie słodze-
nie herbaty zielonej niż czarnej.

M.SZ.: Między innymi za 
sprawą youtube jesteś 
teraz „herbacianym 
celebrytą”, autorytetem 
w tej dziedzinie. Jak ta 
przygoda się u ciebie 
rozpoczęła?
R.P.: Czasem ktoś mnie pyta, 
czy jestem sławny. Odpowiadam, 

że jeżeli byłby w Polsce najbar-
dziej znany ludwisarz to i tak nie 
byłby znany. Podobnie jest z her-
batą. Nawet najbardziej znany 
herbaciarz jest znany tylko wą-
skiej grupie, która się interesuje 
takim tematem. Jakim bym nie 
był popularny to wciąż jestem 
herbaciarzem. Ale przyznam, że 
sam się zdziwiłem, jak bardzo 
można rozwinąć się przy herba-
cie. Przygodę zacząłem jeszcze na 
studiach, zatrudniłem się w her-
baciarni, zacząłem świadomie pić 

herbatę i złapałem tak bakcyla, że 
mimo skończenie studiów geolo-
gicznych, założyłem własną her-
baciarnię. Herbatą obecnie żyję, 
pasjonuje mnie to co robię. Życzę 
każdemu żeby mógł czerpać ze 
swojej działalności zawodowej 
tyle satysfakcji co ja. To jest 
naprawdę wspaniałe uczucie iść 
z radością do pracy, wręcz się 
niecierpliwić żeby się nią zająć.

M.SZ.: Jakie dalsze plany?
R.P.: Trudno powiedzieć, bo nie 
wiem gdzie znajduje się ta gra-
nica, do której możemy dążyć. 
Mam już własną herbaciarnię, 
napisałem książkę o herbacie, 
pobiłem Rekord Guinessa w pa-
rzeniu herbaty na czas. Ubywa 
tych rzeczy, które można na polu 
herbacianym osiągnąć. A jednak 
rozwijamy się i to mnie zaskaku-
je, nie mam pojęcia co przyniesie 
nowy dzień.

ciąg dalszy ze str. 8
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Rafał Przybylok – pasjonat herbaty, szczególnie yerba mate, 
popularyzator kultury herbacianej oraz zwyczaju świadomego 
picia herbaty. Autor gliwicko-zabrzańskiego projektu Czajni-
kowy.pl. Udziela się jako ekspert w mediach, głosi prelekcje, 
prowadzi warsztaty tematyczne. Jest właścicielem herbaciarni 
w Zabrzu. W maju wydał książkę o herbacie "Czajnikowy.pl. 
Dobra herbata", w której przybliża odmiany, sposoby uprawy 
i parzenia herbaty, przytacza mity i  legendy oraz zdradza 
przepisy na swoje ulubione herbaciane napoje.



Kino studyjne Amok Gliwice,  
ul. Dolnych Wałów 3

Czerwony żółw
animowany
reż. Michael Dudok de Witt

Uniwersalna i poetycka opowieść o cyklach 
natury i biegu życia. Film skupia się na lo-
sach rozbitka, który podczas sztormu ratuje 
się na tropikalnej wyspie. Od cywilizacji dzieli 
go bezkresny ocean. Początkowo to odludne 
miejsce jawi mu się jako więzienie, z którego 
próbuje za wszelką cenę uciec. Jednak jego 
nastawienie zaczyna się zmieniać, kiedy 
odkrywa tajemnice wyspy.

Ta urzekająca baśń dla dorosłych, 
stworzona przez legendarne japońskie 
Studio Ghibli ("Spirited Away: W krainie 
Bogów") została nagrodzona w Cannes, 

nominowana do Oscara i głosami widzów zwyciężyła w projekcie Scope100. 

27-29 czerwca
godz. 18.00
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W kulturalnej Ściądze każdy znajdzie 
coś dla siebie. Repertuar kin, teatrów, 
koncerty muzyki rozrywkowej i po-
ważnej, wystawy i spotkania. Z nami  
niczego nie przegapisz.

28.06 środa
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 17.00, 19.00 Zerwany kłos

Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 12.30 Nauczycielka – seans 
seniora
• 16.30 Mali mężczyźni
• 18.15 Teraz i w godzinę śmierci 
• 20.15 Nazywam się Cukinia
Duża sala
• 16.00 Zwyczajna dziewczyna
• 18.00 Czerwony żółw
• 20.15 Królowa Hiszpanii

Duża sala
• 16.00 Zwyczajna dziewczyna
• 18.00 Czerwony żółw
• 20.15 Królowa Hiszpanii

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 17.00, 19.00 Zerwany kłos

30.06 piątek
Plac Krakowski – Gliwice
• 18.00 Noc Świętojańska: Grze-
gorz Hyży, Anna Wyszkoni , Lady 
Pank – koncert

Marina Gliwice – ul. Portowa 28
• 18.00 Rejs Kulinarny z Restau-
racją Złota Kaczka

warsztaty kuglarsko-cyrkowe dla 
dzieci
impreza towarzysząca
 
Park Chopina, 
Ô godz. 16.00
A3Teatr
„Punch & Judy”
spektakl dla dzieci
 
Rynek, 
Ô godz. 18.00
Klinika Lalek
„Cyrk bez przemocy”
spektakl

Stara Fabryka Drutu – Gliwice, 
ul. Stanisława Dubois 22
Ô  19.00 Afront/Biak/StyV.iP./
Barto'cut12 Gliwice Letnia Scena

29.06 czwartek
Stacja Artystyczna RYNEK – Gli-
wice, Rynek 4-5
• 16.00 Drukateria "Twoje miasto 
w 3D" – Zajęcia z cyklu Drukate-
ria. Temat zajęć : "Twoje miasto 
3D" (Wstęp 5 zł)

Muzeum Miejskie w Zabrzu – ul. 
Powstańców Śląskich 3
• 17.00 wernisaż wystawy Spor-
towi mistrzowie Zabrza

Śląski Jazz Club – Gliwice, ul. 
Wieczorka 22
• 20.00 Jazz Jam

Filharmonia Zabrzańska – Park 
Hutniczy 7
• 18.00 Koncert na powitanie 
wakacji

Marina Gliwice – ul. Portowa
• 18.00 Rejs muzyczny z Blaska-
pelle Świbie

Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 12.30 Nauczycielka – seans 
seniora
• 16.30 Mali mężczyźni
• 18.15 Teraz i w godzinę śmierci 
• 20.15 Nazywam się Cukinia

2.07 niedziela

11. międzynarodowy 
festiwal artystów 
ulicy „Ulicznicy” 

w Gliwicach
Park Chopina / Stara Fabryka 
Drutu
Ô od godz. 12.00
Juggling Day Chill
całodniowy relaks kuglarski
 
Park Chopina, 
Ô godz. 18.00
Teatr Makata
„Wesele”
spektakl

Nowa odsłona popularnej serii, która 
do tej pory zarobiła na całym świe-
cie ponad 3,7 miliarda dolarów. Za 
reżyserię „Transformers: Ostatni 
Rycerz” odpowiada Michael Bay 
(„Bad Boys”, „Armageddon”), który 
pracował nad wcześniejszymi od-
słonami serii. W  filmie zobaczymy 
Marka Wahlberga (który ponownie 
wcieli się w Cade’a Yeagera), Jerro-
da Carmichaela oraz Isabelę Moner.

1.07 sobota

11. międzynarodowy 
festiwal artystów 
ulicy „Ulicznicy” 

w Gliwicach

Park Chopina / Stara Fabryka 
Drutu
Ô od godz. 12.00
Juggling Day Chill
całodniowy relaks kuglarski
 
Park Chopina – Alejka Forum
Ô od godz. 12.00 do 16.00
Hapijama
„Cyrkowanie z Ulicznikami”

Gliwice, Plac Krakowski, 
30 czerwca, piątek, od godz. 18.00

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA
Grzegorz Hyży
 Anna Wyszkoni 
 Lady Pank

ULICZNICY
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do 3 września potrwa zainaugurowany w piątek sezon na kąpielisku Leśnym 
w Maciejowie. dla odwiedzających przygotowano atrakcyjne ceny biletów, 
które po godzinie 16.00 można kupić o połowę taniej. Podobnie jak w ubie-
głym roku bezpłatny jest parking.

 – Obiekt położony jest w prze-
pięknym, zielonym zakątku Za-
brza. Łatwy jest dojazd, ponieważ 
w okresie wakacyjnym funkcjonu-
je dodatkowa linia autobusowa. 
Goście mają możliwość kąpieli 
w dwóch basenach o zróżnico-
wanej głębokości pod czujnym 
okiem profesjonalnej ekipy ra-
tunkowej. Malowniczy pejzaż oraz 
alejki spacerowe umożliwiają miłe 
spędzanie czasu całym rodzinom  

– zwraca uwagę Sławomir grusz-
ka, rzecznik prasowy Urzędu Miej-
skiego w Zabrzu.

Do 15 sierpnia kąpielisko czynne 
jest w tygodniu w godzinach od 
10 do 19, a w weekendy od 9 do 
20. Od 16 sierpnia do 3 września 
godziny otwarcia to odpowiednio 
10-18.30 i 9-19.30. Normalny bilet 
wstępu dla osoby dorosłej kosztuje 
8 zł. Zniżki mają uczniowie, studen-

ci, emeryci i renciści. Po godzinie 
16 cena biletu jest mniejsza o po-
łowę. Dzieci w wieku do 6 lat mogą 
korzystać z kąpieliska bezpłatnie. 
 – Warto pamiętać, że Kąpielisko 
Leśne jest czynne cały rok, a poza 
sezonem kąpielowym wstęp na 
obiekt jest nieodpłatny – mówi 
Sławomir Gruszka. – Ośrodek stwa-
rza także doskonałe zaplecze do 
organizacji różnorodnych imprez 
– dodaje. (hm)

RuSZył SeZon na kąPIeLISku LeŚnyM W MacIejoWIe

kąpielisko Leśne położone jest w zielonym zakątku Zabrza

Dla sPraGniOnych OchłODy

Do tegorocznej edycji programu 
Fortum dla Śląskich Dzieci zakwa-
lifikowało się 134 uczestników 
w wieku od 11 do 15 lat. Organi-
zatorzy zrealizowali z nimi ponad 
50 godzin warsztatów z tańca, 
teatru, fotografii, śpiewu, plastyki 
i dziennikarstwa. Zajęcia poprowa-
dził 43-osobowy zespół opiekunów 
oraz wolontariuszy. Uczestnicy pro-
gramu, podobnie jak w poprzednich 
edycjach, mieli okazję porozmawiać 
ze znanym Ślązakiem, który opo-
wiedział o swojej ścieżce kariery. 
W tym roku był to dziennikarz Miro-
sław Riedel, który przekonywał, jak 

wiele można dokonać, dzięki konse-
kwentnej realizacji swoich marzeń. 

– Fortum dla Śląskich Dzieci to 
okazja dla młodych ambitnych 
osób do realizacji swoich zainte-
resowań i pasji. Równocześnie 
stanowi realną długofalową po-
moc dla tych wszystkich, którzy 
znajdują się w trudnej sytuacji 
życiowej. Cieszymy się, że od lat 
możemy wspierać młodych Ślą-
zaków i z wielką dumą obserwu-
jemy ich rozwój – mówi Izabela 
Van den Bossche, wiceprezes ds. 
komunikacji City Solutions Fortum. 

Podsumowaniem pierwszego eta-
pu szóstej edycji programu był 
występ uczestników w przygotowa-
nej specjalnie na tę okazję sztuce 
teatralnej. 

W kolejnym etapie Fortum, wspól-
nie z partnerem programu Fundacją 
Pomocy Dzieciom Ulica, wybierze 
spośród wszystkich uczestników 
grupę najbardziej aktywnych osób. 
Zostaną one zaproszone do dru-
giego etapu i otrzymają stypendia 
na dalszą realizację swoich pasji. 
– Cieszymy się, że kolejna już, szó-
sta edycja programu Fortum dla 

Śląskich Dzieci, spotkała się z tak 
dużym zainteresowaniem młodych 
Ślązaków. To dla nas niezwykle 
ważne, że wspólnie możemy po-
móc w rozwoju pasji i zaintereso-
wań najzdolniejszych mieszkańców 
naszego regionu i udowodnić im, 
że warto spełniać swoje marzenia 
– mówi adrian kowalski, prezes 
Fundacji Pomocy Dzieciom Ulica. 
Program Fortum dla Śląskich 
Dzieci realizowany jest od 2012 
r. Dotychczas wzięło w nim udział 
ponad 730 dzieci, z których niemal 
450 nagrodzono indywidualnymi 
stypendiami. (hm)

uroczystą premierą spektaklu „Fabryka marzeń” na deskach Teatru nowego w Zabrzu zakończył 
się pierwszy etap kolejnej edycji programu Fortum dla Śląskich dzieci. celem akcji, realizowanej 

już po raz szósty przez Fortum wspólnie z Fundacją Pomocy dzieciom ulica, jest wsparcie młodych 
mieszkańców Zabrza i Bytomia w realizacji ich pasji oraz rozwijaniu talentów i zainteresowań.

POMaGają 
sPełniać Marzenia

Spektakl 
„Fabryka marzeń” 

na deskach 
Teatru nowego 

w Zabrzu

ZaKońcZył się PierwsZy etaP Kolejnej  
edycji aKcji Fortum dla ŚląsKich dZieci

akcja organizowana jest  
po raz szósty



27.06.2017 (nr 832)GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze www.gazeta-miejska.pl

12 ZAbrZe AktuAlności

o g ł o s z e n i e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 – Zapraszamy dzieci i młodzież 
do wzięcia udziału w wakacyj-
nej przygodzie w Sztolni Kró-
lowa Luiza – mówi Weronika 
grychtoł z Muzeum Górnictwa 
Węglowego w Zabrzu. – Pół-
kolonie Ekobajtel trwają pięć 
dni. Codziennie na uczestni-
ków czekają warsztaty i inte-
raktywne gry z wykorzystaniem 
urządzeń edukacyjnych w Parku 
12C, zabawa na piaszczystej 
plaży pod prawdziwymi palma-
mi, minigastronomia, zwiedza-
nie Podziemi Kopalni Królowa 
Luiza i wiele innych – dodaje. 
Pierwszy turnus potrwa od 17 
do 21 lipca, kolejny od 24 do 
28 lipca. Udział w zajęciach jest 
bezpłatny. Obowiązują zapisy 
telefoniczne pod numerem 32 
630 30 91 wew. 7003 lub 728-
406-139.

Od 3 do 7 lipca potrwa nato-
miast kolejna edycja akcji Gór-
nicze Miasto Dzieci. – Młodzi 
obywatele Górniczego Miasta 
będą codziennie aktywowani 

do różnych działań. Pod opieką 
wolontariuszy oraz instruktorów 
wezmą udział w warsztatach 
poświęconych pracy w różnych 
zawodach górniczych takich jak 
hajer czy ratownik. Za zadania 
wykonane podczas „dniówki” 
otrzymają wypłatę w specjalnej 
walucie – guidonach. Będą mo-
gli je wydać w naszym sklepiku. 
W ten sposób najmłodsi pozna-
ją podstawy przedsiębiorczości 
i docenią wartość pieniądza – 
tłumaczy Weronika Grychtoł. 

W warsztatach mogą wziąć 
udział osoby w wieku od 7 do 
14 lat. Obowiązują zapisy telefo-
niczne pod numerem 32 271 40 
77 wew. 7003. Większość zajęć 
odbywać się będzie w komplek-
sie przy ul. Sienkiewicza, czyli 
w Podziemiach Kopalni Królowa 
Luiza oraz Parku 12C. Uczestnic-
two w projekcie Górnicze Miasto 
Dzieci jest bezpłatne. Pierwszeń-
stwo udziału w zajęciach mają 
dzieci z rodzin w trudnej sytuacji 
materialnej. (hm)

niesamowite atrakcje, zarówno 
na powierzchni, jak i pod ziemią, 

czekają podczas wakacji w Sztolni 
królowa Luiza. Półkolonie ekobajtel 
to dowód na to, że lato w mieście 

wcale nie musi być nudne

MuzeuM Górnictwa węGloweGo 
w zabrzu przyGotowało 

ciekawe propozycje na lato

wakacyjna 
PrzyGODa 

z zabytkOwą sztOlnią

Zajęcia 
prowadzone  
będą pod 
ziemią... 

...i na powierzchni 
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