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Tysiące osób przyciągnęły zorganizowane
w Zabrzu Międzynarodowe Targi Turystyczne
Partnerem
tegorocznej
edycji targów
było Peru

Weekend z turystyką
w Zabrzu

Fascynujące makiety, prezentacje wyjątkowych obiektów
i rzemieślników wykonujących zanikające już zawody
można było zobaczyć podczas zorganizowanych w Zabrzu
już po raz dziesiąty Międzynarodowych Targów Turystycznych.
Krajem partnerskim tegorocznej imprezy było Peru.

Ambasador Peru Alberto Salas
Barahona i prezydent Małgorzata
Mańka-Szulik

– Historia przyjaźni
polsko-peruwiańskiej jest bardzo długa – podkreśla Alberto Salas Barahona, ambasador Republiki Peru
w Polsce. – Mamy wiele wspólnego, ponieważ Peru również jest
krajem górniczym. Mamy kopalnie miedzi, złota, srebra. Naszym
zadaniem jest wymiana dobrych
praktyk. To, że tutaj się spotyka-

my,
p o zwala to
realizować
– dodaje.
Tegoroczna
edycja
targów przyciągnęła aż 102 wystawców, którzy w piątek i sobotę prezentowali swoją ofertę
w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Matejki.
Były występy artystyczne, konkursy z nagrodami i degustacje
regionalnych potraw. O swoich
przygodach opowiadał były górnik
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Mieczysław Bieniek, śląski podróżnik, znany pod pseudonimem
Hajer. Można było pobawić się
w poszukiwaczy złota, zobaczyć,
jak działa krosno lub jak przed wiekami czerpało się papier. Atrakcje
Kopalni Guido i Sztolni Królowa Luiza przybliżało Muzeum Górnictwa
Węglowego w Zabrzu.
– W naszym myśleniu turystyka
nadal kojarzy się często z przemierzaniem z plecakiem górskich
ścieżek lub spacerami brzegiem
morza. Tymczasem turystyczną
pasję można z powodzeniem realizować na szlaku dziedzictwa
przemysłowego i to podczas na-

szych targów staramy się pokazać – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Przez te
dziesięć lat przez nasze miasto
przewinęło się wielu wspaniałych
ludzi z bardzo interesującymi propozycjami – dodaje.
Targi towarzyszyły Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej, która odbyła się
w Łaźni Łańcuszkowej. W tym
roku zajmujący się turystyką eksperci z całego świata rozmawiali
na temat: „Dary ziemi w tworzeniu
i promocji terytorialnych marek
turystycznych”.
(hm)
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Mali poszukiwacze złota w akcji
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ZABRZE AKTUALNOŚCI

REKORDOWA LICZBA MALUCHÓW WZIĘŁA UDZIAŁ W VII OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU TAŃCA IGRASZKI

W festiwalu biorą udział soliści i zespoły

Dzieciaki solidnie przygotowują się do występów

Przedszkolaki zawładnęły
zabrzańską sceną
– Podczas tegorocznych przesłuchań gościliśmy rekordową liczbę
tańczących dzieci. Na naszej scenie wystąpiło łącznie 998 maluchów – wylicza Katarzyna Flak,
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu. Taneczne zmagania,
w których przygotowaniach brało
udział aż 74 choreografów, trwały
ponad sześć godzin. Jurorzy oceniali łącznie 81 prezentacji.
– W festiwalu bierzemy udział już
kolejny raz. Na scenie widać radość dzieci z tańca. Dla nas to
przede wszystkim świetna zabawa – mówi Anna Słomka z Przedszkola nr 40 w Gliwicach.
Festiwal Igraszki organizowany
jest od 2012 r. Dzisiaj to jedno
z najważniejszych wydarzeń tanecz-

Nie brakuje emocji...

nych skierowanych do najmłodszych dzieci. Impreza przyciąga
małych artystów z przedszkoli publicznych i niepublicznych, w tym
placówek z oddziałami integracyjnymi, szkół podstawowych, szkół
tańca i ośrodków kultury. Do konkursu można zgłaszać solistów,
duety oraz zespoły.
– W festiwalu biorą udział dzieci
w wieku od 3 do 8 lat. Charakter konkursu pozwala nawiązać
do tradycji tanecznych poszczególnych regionów Polski, docenić charakterystykę strojów oraz
inspiracje muzyczne – tłumaczy
Katarzyna Flak. – Zapraszamy na
galę finałową, która odbędzie się
w najbliższy piątek 20 kwietnia
o godzinie 17 – dodaje.
(hm)

...i efektownych strojów

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU PODPISAŁO POROZUMIENIE Z UNIWERSYTETEM ŚLĄSKIM

DOŚWIADCZENIE W PARZE Z NAUKĄ
Realizację wspólnych projektów badawczych, współpracę
w zakresie promocji oraz popularyzację najnowszych osiągnięć
naukowych zakłada porozumienie
zawarte między Uniwersytetem
Śląskim a Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Umowę podpisują dyrektor Bartłomiej Szewczyk oraz prof. Michał Daszykowski

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

W hali sprężarek Sztolni Królowa Luiza dokument podpisali
w poniedziałek prorektor ds. finansów i rozwoju Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach prof. Michał Daszykowski oraz dyrektor
Muzeum Górnictwa Węglowego

www.gazeta-miejska.pl

w Zabrzu Bartłomiej Szewczyk.
Umowa przewiduje m.in. realizację wspólnych projektów w zakresie szeroko pojętych badań
dotyczących górnictwa, współpracę w zakresie organizacji
i promocji wydarzeń skierowanych do środowiska akademickiego oraz zwiedzających
muzeum, popularyzację najnowszych osiągnięć naukowych.
– Liczymy, że ta umowa bardzo
szybko zacznie być realizowana – podkreśla dyrektor Bartłomiej Szewczyk. – Rozpoczynamy aktualnie program badań

związanych z górnictwem, jego
historią i technikami. Prowadzimy również badania dotyczące
kultury górniczej. Ze swej strony
oferujemy zatem uczelni nasze
doświadczenie praktyczne. Ze
strony uniwersytetu liczymy natomiast na naukowe know-how
– dodaje.
Uniwersytet Śląski to kolejna
uczelnia, z którą współpracuje
Muzeum Górnictwa Węglowego.
Podobne porozumienie zostało
już wcześniej zawarte z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.
(hm)

17–23.04.2018 (nr
17.04–23.04.2018
(nr873)
873)

fot. MOK (4)

Ponad 80 prezentacji tanecznych obejrzeli jurorzy podczas zorganizowanych w ubiegłym tygodniu
w Zabrzu przesłuchań VII Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Igraszki. Na scenie Miejskiego Ośrodka
Kultury w Zabrzu wystąpiła rekordowa liczba małych artystów. Najlepszych poznamy
podczas zaplanowanej na 20 kwietnia gali finałowej.
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Strefa jeszcze nie teraz

W Gliwicach zarejestrowanych jest ponad 144 tysiące pojazdów, spośród nich tylko
11 posiada napęd elektryczny. To zbyt mało, by ustanowienie strefy czystego transportu
w centrum miało jakikolwiek sens – tłumaczą urzędnicy.
W styczniu Sejm przyjął ustawę
o elektromobilności i paliwach
alternatywnych. Zgodnie z nowymi przepisami samorządy
mogą wprowadzić w centrach
miast tzw. strefy czystego
transportu.
Celem ustanowienia nowych
przepisów jest zmniejszenie
zawartości szkodliwych pyłów
i substancji w atmosferze na
terenach mocno zurbanizowanych, poprzez ograniczenie
wjazdu samochodów napędzanych tradycyjnymi rodzajami
paliw, jak m.in. diesel czy benzyna. Za złamanie prawa w tym
zakresie grozi kara grzywny do
500 zł.
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– informuje nas dyrektor ZDM,
Anna Gilner.
– Mając na uwadze wskazaną powyżej dysproporcję,
ustanowienie strefy czystego
transportu, do której wjazd
zgodnie z założeniami Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilności i paliwach
alternatywnych (...) byłby ograniczony wyłącznie do pojazdów
elektrycznych, napędzanych
wodorem, gazem ziemnym
czy wybranej grupy użytkowników (np. służb ratunkowych,
Policji, Inspekcji Transportu
Drogowego, zarządców dróg,
autobusów zeroemisyjnych,

– Z ewidencji wynika,
że liczba zarejestrowanych pojazdów
zasilanych energią
elektryczną w Gliwicach wynosi zaledwie... 11 (w tym

Chociaż według raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2014
roku, zanieczyszczenia komunikacyjne stanowią 5,4 do 7
% ogółu zanieczyszczeń, lokalnie w dużych skupiskach
zabudowań ich udział może
r

5 samochodów
osobowych i 6 motorowerów) przy liczbie
144 155 wszystkich
zarejestrowanych
pojazdów

być dużo większy (np. 63%
odnotowano w Warszawie).
Gliwice, znajdujące się na
jednym z wiodących miejsc
w kraju pod względem ilości
smogowych dni w roku (125
dni, za nik.gov.pl), mogłyby
zadbać o poprawę jakości powietrza w centrum poprzez
wprowadzenie takich ograniczeń, jednak w obecnej sytuacji byłoby to bezzasadne –
tłumaczą urzędnicy. Do strefy
czystego transportu mogłoby
bowiem wjechać niewiele pojazdów.

.
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autobusów szkolnych, floty obsługującej Kancelarię
Rady Ministrów), wydaje się
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OGŁOSZENIA DROBNE
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ogłoszenia drobne

Ogłoszenie drobne można zamówić na 2 sposoby

usługi
usługi
Ô
Ô !Czyszczenie
dywanów (u
! SERWIS KOMPUTEklienta
lub
odbiór)
ROWY, dojazd do tapicerek.
klienta,
Sprzątanie.
Mycie okien.
tel. 798-867-888,
www. Firma
Blitz. Tel. 32-234-2172,
pcpomoc.com
kom.510-286-736.

w internecie

 !Czyszczenie dywanów (u

Ôklienta
Ô ELEKTRYK
- Pomiary
lub odbiór)
tapicerek.
ochrony
przeciwporażenioSprzątanie. Mycie okien. Firwej-protokoły. Zaświadczenia
ma Blitz. Tel. 32-234-2172,
dla energetyki. Podłączenia
kom.510-286-736.
płyt indukcyjnych - wpis do
gwarancji.
Prowizorki
budow ELEKTRYK
- Pomiary
lane. Przeróbki instalacji.
ochrony przeciwporażeniowejUsuwanie awarii itd. UPRAW-protokoły. Zaświadczenia dla
NIENIA E+D. Tel. 508-145energetyki. Podłączenia płyt
905, www.abirox.pl

indukcyjnych - wpis do gwaProwizorki budowlane.
Ôrancji.
Ô KOMPLEKSOWE
REMONPrzeróbki
instalacji.
Usuwanie
TY
MIESZKAŃ,
ŁAZIENEK:
awarii itd. UPRAWNIENIA
hydraulika,
kafelkowanie, E+D.
gładzie,
malowanie,
elektry508-145-905,
www.abirox.pl
ka,itp. Tel. 698-264-691.

 KOMPLEKSOWE REMON-

ÔTY
Ô MEBLE
SYSTEMOWE,
MIESZKAŃ,
ŁAZIENEK:
KUCHNIE,
materace,
zabuhydraulika, kafelkowanie,
dowy, szafy, rolety. Tel. 32
gładzie, malowanie, elektry270-00-09, 695-899-863.

ka,itp. Tel. 698-264-691.

ÔÔ Montaż i usuwanie inst.
elekt. naprawa pralek,
lodówek, bojlerów, term. Tel.
694-506-777.
ÔÔ Piece kaflowe demontaż,
wywóz gruzu i wynoszenie odpadów. Tanio 503992431.
ÔÔ RTV NAPRAWA DOMOWA.
32 279-42-79, 605-285-957.
P AR

T
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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 długości do 75 znaków. Ogłoszenie zamówiony przez internet drukowane jest czcionką pogrubioną. Za dodatkowy kolor czcionki lub tła
obowiązują dopłaty.

ÔÔ Skup złomu i metali kolo-W
rowych, skup akumulatorów,
skup puszek alu, demontaż konstrukcji stalowych
(ogrodzeń, pieców, maszyn
itp.). Bezpłatny transport,
płatność gotówką, możliwość
dojazdu z wagą. Gliwice,
Knurów, Zabrze... Tel. 515191-401, 508-481-702,
www.stalmet-skup.pl, www.
ekometalgliwice.pl.

 Malowanie, tapety, gładź

ÔÔ Transport, przeprowadzsolidnie
Wyceki,
wywózszybko
starychtanio.
mebli,
uprzątanie
piwnic, strychów,
na gratis 721-208-759.
mieszkań, garaży, posesji
po
tel. 503 remontach,
MEBLE SYSTEMOWE,
992-431.
KUCHNIE, materace, zabu-

finanse

Montaż
ÔÔ 10
000 złogrodzeń,
dla osób bram,
bez
udokumentowanego
dochofurtek. Szybko i solidnie.
Tel.
du
lub bez dochodu 32/307602-322-434.
01-15.
ÔPOŻYCZKA
Przeprowadzki
Ô
NAwywóz
DOstarychBez
mebli,
rtv, agd,
WÓD.
zaświadczeń,
minimum
formalności.
rozbiórki i wyburzenia.
Tel.
Zadzwoń:
32 706-10-48.
503992431.

auto-moto

ÔÔ Mechanika
samochodoÔ Kupię piłęnajpóźniej
do drzewa do piątku
ÔÔ Węgiel workowany i
wydaniu
wtorkowym
ukazują się ogłoszenia zamówione i Ô
opłacone
wego przyjmę do samoch.
osobowych 601497651.

ÔÔ Poszukujemy pracowników ogólnobudowlanych.
Atrakcyjne warunki. Tel. 604-287-793, 602-234-679,
 230-90-33.
Skup złomu i metali kolo32

rowych, demontaż konstrukcji
stalowych, ogrodzeń, pieców,
maszyn itp. Możliwość dojazdu
z wagą. Płatność gotówką. BezÔÔ Narkoza
- leczenie
i usupłatny
transport.
515-191-401.

zdrowie

wanie zębów - protezy natych-

ÔÔ Auto-skup za gotówkę,
 Sprzątanie
praca
każdy
stan. Tel.siłowni
507-572zmianowa. Gliwice lub Za625.

brze tel. 789 124 962.

inne

 szukamy do pracy w Niemczech
malarzy,LAPLAYA78,
tapeciarzy, zaÔ
Ô BOUTIQUE
kwaterowanie,
wynagrodzenie
odzież
dla kobiet
z klasą i
inne.
Gliwice, Okrzei 11.
Tel.
trl. 015750080555.
Firma
601-490-293.
Bendkowski GmbH Köln.
ÔÔ KUPIĘ książki używa stare
Zatrudnię
ne
nowepomocnika
Dojadę do
na budowie
w Gliwicach
klienta
PŁATNE
GOTÓWKĄ
662330579.
792013569.


Wyburzenia
wywóz
i
miastowe.
Gliwice,
Dolnych
wynoszenie
gruzu,
piece32
Wałów 20 (koło
Hadesu)
kaflowe
demontaż.
Tanio
231-39-95,
505-019-324.
503992431.

nieruchomości
ﬁnanse

dowy, szafy, rolety. Tel. 32
270-00-09, 695-899-863.
P A R T N E R . . . .

w redakcji

ÔÔ KUPIĘ MIESZKANIE ZA
 POŻYCZKA
NAbyć
DO-zadłuGOTÓWKĘ!
Może
WÓD.z Bez
zaświadczeń,
żone,
problemem
prawnym.
737
938 416.
minimum
formalności.

Zadzwoń:327061048.

ÔÔ Sprzedam lokal użytkowy
po remoncie, Gliwice Zwycięstwa, 54m2, 606-893-851.
Tanio.

 ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA
r e k l a m a . . . .
OGÓLNOBUDOWLANEGO
(PRACA W KNUROWIE) 663404-545.

Krajzega 601497651.

ÔÔ Kupię radia, wzmacniacze,
kolumny itp. Kolejki PIKO,
HO, TT. Tel. 607-912-559.

nieruchomości

 KUPIĘ MIESZKANIE ZA
GOTÓWKĘ! Może być zadłurżone,
e k
l a m aprawnym.
. . . .
z problemem
737 938 416.

luzem, orzech, ekogroszek,
groszek z KWK Knurów,
Sośnica, Piast, Ziemowit.
 Zapisy
na protezy
NFZ,
Dowóz
do klienta
515-191Dolnych
Wałów 20. Gliwice,
401.
www.stalmet-skup.pl

32 231-39-95.
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 Sprzedam mieszkanie
39m2 dwa pokoje, 4 piętro
w bloku 10 piętrowym. Cena
125000. Pośrednikom dziękujemy. Tel. 607205695.

 BOUTIQUE LAPLAYA78,
odzież dla kobiet z klasą i
inne. Gliwice, Okrzei 11. Tel.
601-490-293.

zdrowie

 WĘGIEL WORKOWANY,
orzech, eko-groszek, flot,
dowóz do klienta. Tel. 515191-401.

 Protezy zębowe na NFZ
bez kolejek. Tel. 730 710
102 Szałsza k/Gliwic.

R E K L A M A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dam pracę

 Poszukujemy pracownie k l a m a . . .
ków ogólnobudowlanych.
Atrakcyjne warunki. Tel.
604287793, 602234679,
32 230-90-33.

r

.

ÔÔ Szybka gotówka z dosta RTV NAPRAWA DOMOWA.
wą do domu, natychmiastoTel.decyzja,
32 279-42-79,
605-285wa
błyskawiczna
957. 32/348-61-68, 504wypłata
819-404. Pośrednik CDF
S.C. firmy MATPOL FINANSE
R E K L A M A . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sp. z o.o.

praca
ÔÔ Firma sprzątająca zatrudni osoby do pracy w charakterze pracownik sprzątający
na klatki schodowe i tereny
zewnętrzne na terenie
miasta Gliwic tel; 32 234
13 76.
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H

ÔÔ Firma zatrudni pracowników do sprzątania marketu,
tel. 691 824 715.
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moduł reklamowy
tej wielkości
kosztuje tylko

78 zł
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Palmiarnia przejdzie remont

Palmiarnia Miejska, jedno z ulubionych miejsc gliwiczan, będzie modernizowana. Remont przejdzie m.in. elewacja pawilonu roślin użytkowych.

Zgodnie z planem roboty
będą prowadzone w trakcie
przerwy technologicznej w
Palmiarni w okresie od 25
czerwca do 31 lipca. W tym
czasie szklane panele z „Vitrolitu” w pawilonie roślin
użytkowych zostaną zdemontowane, a zastąpią je ściany
e

k
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Inwestycja będzie kosztować
około 900 tys. zł. Aktualnie
trwa przetarg, w wyniku którego
ma być wyłoniony wykonawca.
Otwarcie ofert zaplanowano na
19 kwietnia.

Od strony parku Chopina zamontowana będzie szklana
fasada. Zaplanowano też modernizację 4 łączników pawilonu, montaż nowych drzwi aluminiowych, okien i elementów
infrastruktury technicznej.
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z poliwęglanu komorowego.

Niemowlę zmarło
w trakcie libacji
Po zakrapianej alkoholem imprezie w łóżeczku znaleziono martwą, 6-miesięczną dziewczynkę. Sekcja zwłok
wykaże co było przyczyną śmierci. W sprawie zatrzymano
wszystkie obecne w mieszkaniu osoby.

W niedzielny poranek, 15 kwietnia, służby otrzymały telefoniczne zgłoszenie od ojca, mieszkańca jednej z kamienic przy
ul. Pszczyńskiej w Gliwicach,
z prośbą o przyjazd do niedającego oznak życia niemowlęcia.
Niestety, po przyjeździe na miejsce lekarz stwierdził zgon dziecka. Wcześniej w domu trwała
impreza alkoholowa.

Zatrzymano rodziców, którzy, mimo
ciążącego na nim

17–23.04.2018 (nr 873)
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obowiązku opieki
nad 6-miesięczną dziewczynką,
spożywali alkohol.
39-letni ojciec miał
we krwi 1,5 promila,
30-letnia matka –
ponad 1,8 promila.
W mieszkaniu policjanci zastali
jeszcze dwóch innych mężczyzn,
uczestników libacji, oni również
zostali zatrzymani. Wszystkie

osoby będą przesłuchane. Co
było przyczyną śmierci niemowlęcia, wykaże sekcja zwłok, a od
jej wyników uzależniony jest dalszy tok postępowania.
Przypomnijmy: kodeks przewiduje karę dla rodziców, którzy
narażają dziecko na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty
życia albo ciężkiego uszczerbku
na zdrowiu; mowa o karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.


(żms)/KMP Gliwice
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REKLAMA
Tel. 784-993-217, www.animator.halogen.org.pl
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Proponowane proole:

Ksztacimy w 4 specjalnościach:

- wojskowy COTYGODNIOWE ZAJĘCIA NA JEDNOSTCE LUB POLIGONIE!!!
- multimedialny
- dziennikarski

- fotograaa i lm
- ceramika artystyczna NOWOŚĆ !!!
- techniki graaczne
- techniki malarskie i pozłotnicze

Uczniowie LO zdobywaj wiedzę i umiejętności zgodne z wybranym proolem kształcenia.
Ponadto oferujemy:
- warsztaty z przedmiotów zgodnych z proolem,
- dodatkowe zajęcia informatyczne w pracowni komputerowej
na profesjonalnych programach graacznych,
- zajęcia sportowe (strzeleckie, siłowe, tness).
więcej szczegółów

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

zn
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Godziny otwarcia sekretariatu: poniedziałek – piątek od 8:00 do 15:00

Szkoły ANIMATOR, ul. Barlickiego 3, 44-100 Gliwice

E-mail: sekretariat@halogen.org.pl

a

Pl

Absolwenci znają komputerowe programy graaczne, robią
profesjonalne zdjęcia, mają wyczucie kompozycji przestrzeni,
swobodnie tworzą rysunki, znają różne techniki malarskie,
a na koniec nauki uzyskują zawód i tytuł plastyka.

więcej szczegółów
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Miasto dofinansuje remonty

300 tys. zł zamierza przeznaczyć miasto na dofinansowanie koniecznych remontów w dwóch
zabytkowych gliwickich świątyniach. Ogółem w ostatnich latach na ten cel z miejskiego budżetu przeznaczono blisko 3,5 mln zł.
W tym roku środki zostaną przekazane na dofinansowanie remontu
elewacji prezbiterium kościoła
katedralnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła oraz remontu
konserwatorskiego i odbudowy
murowanego ogrodzenia kościoła
rektorskiego pw. św. Bartłomieja
przy ul. Toszeckiej. Każda z parafii
na konieczne modernizacje otrzyma po 150 tys. zł.

wej, a także I i II etap remontu
elewacji prezbiterium) pochłonęły
ponad 1,5 mln zł. Prace były bardzo zaawansowane i skomplikowane. Część środków pochodziła
z miejskiego budżetu, część ze
środków własnych parafii. Miasto
wsparło katedrę kwotą blisko miliona złotych.
Planowane na 2018 r. prace
budowlane obejmują remont
konserwatorski części elewacji
prezbiterium kościoła od strony wschodniej, m.in. przemurowanie pinakli z uzupełnieniem
kształtek ceramicznych i tynków, naprawę lica ceglanego,
oczyszczenie kamiennego cokołu oraz prace dekarskie. W kolejnych latach parafia planuje
przeprowadzić dalszy remont
elewacji prezbiterium.

Obydwa obiekty są wpisane do
rejestru zabytków
i właśnie ten wpis
umożliwia samorządowi przekazywanie dotacji z budżetu miejskiego.

Takie samo wsparcie jak katedra
otrzyma z miejskiego budżetu zabytkowy kościółek
rektorski pw. św.
Bartłomieja – jeden z najstarszych
obiektów sakralnych w Gliwicach.

Remont gliwickiej katedry trwa
w etapach od połowy minionej
dekady. Będzie kontynuowany
jeszcze przez kilka kolejnych
lat. Według kosztorysu przygotowanego w 2013 roku całkowity koszt prac wyniesie około
17 mln zł.
Przeprowadzone do tej pory renowacje (odnowienie zabytkowych
organów, remont części elewacji
wieży i części elewacji bocznych
od strony północnej i południor
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Szeroko zakrojone prace
remontowe w „małym Bartłomieju” są prowadzone od
2009 roku. Do tej pory wykonano m.in. kapitalny remont
dachu świątyni (naprawa
więźby dachowej i wymiana
pokrycia gontu). Osuszono
też zawilgocone mury kościoła, naprawiano spękane ściany i sklepienia, oczyszczono
elewację frontową wieży oraz
– począwszy od 2013 roku –
odbudowano inne fragmenty
.
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Dotychczasowe
remonty sfinansowane zostały ze
środków parafialnych oraz dzięki
wsparciu Miasta
Gliwice, które
przekroczyło
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Udział w finansowaniu prac
miał też Urząd Marszałkowski
i Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków w Katowicach.
W kolejnych latach parafia
planuje przeprowadzić dalszy
remont pozostałych fragmentów murowanego ogrodzenia
świątyni.
(żms)/MSI
fot. 24gliwice mf/żms
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Zdjęcia natychmiastowe
z Twojego smartfona
Dostępne
formaty:

.

10x15 cm
13x18 cm
(z białą ramką)

20%

ZN

.

kwotę 630 tys. zł.

murowanego ogrodzenia.

FOTOJOKER
Centrum Handlowe FORUM
ul. Lipowa 1, 44–100 Gliwice
Tel.: 32 335 74 87

Sośnica i Łabędy
BEZ STREF

32 239 91 91
32 230 77 43

.

Środki zostaną przeznaczone
w tym roku na remont i odbudowę murowanego ogrodzenia
świątyni od strony południowej, wzdłuż dojazdu do sąsiednich nieruchomości. Na części
tego odcinka mur pełni jednocześnie funkcję masywnej
ściany oporowej (ze względu
na różnicę poziomu terenu po
obu jego stronach). To kolejny, szósty już etap kompleksowej renowacji ogrodzenia
zabytku przy ul. Toszeckiej.

15x20 cm
20x30 cm

KI

NOWE NIŻSZE CENY!
17–23.04.2018 (nr 873)
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Znana księgarnia likwiduje punkt
Ulica Wyszyńskiego traci kolejnego najemcę lokalu przeznaczonego na działalność gospodarczą. Otoczona pustostanami
księgarnia Mercurius zamyka stacjonarny sklep.

– Kwiecień jest
ostatnim miesiącem naszego funkcjonowania jako
księgarni stacjo-

narnej. Nie znikamy odbioru osobistego
– przenosimy się,
w Gliwicach
– poinformowała Księgarnia Merzgodnie z logiką
curius za pośrednictwem strony
dziejów i duchem w serwisie facebook.com
czasu do interne- Powodem likwidacji stacjonartu gdzie cały czas nego sklepu jest rachunek ekosprzedaż on-line jest
działać będzie nasz nomiczny,
bardziej opłacalna, bo generuje
sklep oraz konto mniejsze koszty. Książki zakupioprzez Internet będzie można
allegro – oczywi- ne
odbierać w Gliwicach przy ulicy
ście z możliwością Kościuszki.
(żms)

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze
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fot. 24gliwice.pl

Funkcjonująca w Gliwicach od
ponad 40 lat księgarnia (jako
Mercurius od 1992 roku) kończy
stacjonarną sprzedaż. Pomimo
rozszerzenia oferty o spotkania
kulturalne, nie udało się utrzymać tego punktu.

17–23.04.2018 (nr 873)
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„Wojskowy” z szansą na remont
fot. 24gliwice.pl

Trwają przygotowania do modernizacji budynku Szpitala Miejskiego nr 4 przy ul. Zygmunta
Starego 20 w Gliwicach. Choć skala inwestycji nie będzie szeroka, każda zmiana w będącym
w fatalnym stanie obiekcie może poprawić jakość obsługi pacjentów.

– Zakres prac obejmować będzie ocieplenie ścian piwnic,
podłogi strychu i stropu nad
ostatnią kondygnacją, wymianę okien, zainstalowanie paneli solarnych, modernizację
instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
oraz czyszczenie elewacji – wymienia Maja Lamorska-Gorgol
z biura rzecznika prasowego
Prezydenta Gliwic.
Przedsięwzięcie zaplanowane
jest na 2019 rok, ale jego powodzenie uzależnione jest od
zdobycia zewnętrznego finansowania.

Miasto zamierza
sięgnąć po środki
unijne z Regionalnego Programu
Operacyjnego dla
Województwa Śląskiego. Urzędnicy
zastrzegają, że
r
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tylko takie rozwiązanie pozwoli
na realizację zadania.
Już teraz jednak podpisano
.

.
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Niezależnie od planowanej “małej modernizacji” przy Zygmunta
Starego, trwają prace nad budową nowego budynku przy ul. Kościuszki (na tyłach obecnej placówki). Niestety w tle zawirowań
personalnych, które wstrząsnęły
gliwickim szpitalnictwem w ubiegłym roku, urzędnicy przesunęli
termin oddania nowego obiektu
dla pacjentów o dwa lata – dopiero na 2022 rok. Koszt rozbudowy szacuje się na blisko 150
mln złotych. Cała inwestycja ma
zostać sfinansowana z miejskiego portfela.

– Ponieważ budynek na, a jedynie wyczyszznajduje się pod
czona. Tym samym
opieką konserwatora elewacja zewnętrzna
zabytków, elewacja
nie ulegnie zmianie
nie zostanie docieplo- – wyjaśnia Maja Lamorska-Gorgol.

umowę wartą 11 tys. 931 złotych na opracowanie analizy
wykonalności przedsięwzięcia.
Zajmie się nim firma eReR Group, spółka doradcza w zakresie
pozyskiwania środków pomocowych z Unii Europejskiej.
.
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Przypomnijmy, dawny szpital
wojskowy funkcjonuje obecnie
jako jedna jednostka wspólnie
z dawnym szpitalem “miejskim”. Placówki pod szyldem
Szpitala Miejskiego numer 4
działają od października 2017
roku. Połączenie, jak argumentowali urzędnicy, to próba szukania oszczędności i zwiększenie szans na dofinansowanie
z NFZ.


.

.

Michał Szewczyk
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

10

co, gdzie, kiedy

W Kulturalnej Ściądze każdy znajdzie
coś dla siebie. Repertuar kin, teatrów,
koncerty muzyki rozrywkowej i poważnej, wystawy i spotkania. Z nami
niczego nie przegapisz.
18.04 środa
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.15 Do zakochania jeden krok
• 18.30 W czterech ścianach
życia
• 20.15 Lato 1993
Duża sala
• 16.30 Madame
• 18.15 Twarz
• 20.00 Nigdy cię tu nie było
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Do zakochania jeden krok
• 20.00 Do zakochania jeden krok

19.04 czwartek

Łaźnia łańcuszkowa - Zabrze, ul.
Wolności 408
• 17.00 wernisaż wystawy IX
Konkursu Sztuki Intuicyjnej im.
Juliusza Marcisza / wstęp wolny
Stacja Artystyczna RYNEK Gliwice,
Rynek 4-5
•
19.00
Spotkanie ze
Zbigniewem
Rokitą i premiera książki
"Królowie
strzelców"
Klub Muzyczny 4art - Gliwice, ul.
Siemińskiego 22
• 20.00 Jazz Jam - Śląski Jazz
Club - Stowarzyszenie Muzyczne
Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Teatralny 1
• 19.00 Dziennik Anny Frank
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.30 Diabeł ubiera się u Prady
| seans z audiodeskrypcją
• 18.30 W czterech ścianach
życia

• 20.15 Lato 1993
Duża sala
• 12.30 Do zakochania jeden krok
- seans seniora
• 16.30 Madame
• 18.15 Twarz
• 20.00 Nigdy cię tu nie było
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Do zakochania jeden krok
• 20.00 Do zakochania jeden krok

20.04 piątek
ConceptPub - Gliwice, ul. Moniuszki 13, (oficyna) wejście od
Alei Przyjaźni
• 20.00 Danse Macabre + 2
Meters Under - koncert / wstęp
bezpłatny
Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko - Gliwice, ul. Pszczyńska 85
• 19.00 Piotr Bałtroczyk - Mężczyzna z kijowym peselem
Klub Studencki Spirala - Gliwice,
Pszczyńska 85

• 19.00 Dezerter, Processs, Human Rights - koncert
Dom Muzyki i Tańca - Zabrze, ul.
ul. Gen. de Gaulle’a 17
• 20.00 Polska Noc Kabaretowa
2018
CK Wiatrak - Zabrze, ul. Wolności 395

• 20.00 Killjoy / Eier / Mayzel koncert

Kino studyjne Amok

Filharmonia Zabrzańska - Park
Hutniczy 7
• 18.00 Szekspir inspiracją dla
muzyki - koncert
Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 10.00 Dziennik Anny Frank
• 19.00 Dziennik Anny Frank
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.15 W czterech ścianach życia
• 18.00 Lato 1993
• 20.00 Dziewczyna we mgle
Duża sala

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Duża sala:
• 19.00 Chick Corea (Solo Piano)
- koncert / Filharmonia 2018

• 20.00 Dziewczyna we mgle
Duża sala

CK Wiatrak - Zabrze, ul. Wolności 395
• 19.30 Andrzej Korycki i Dominika Żukowska koncert w cyklu
„przed Nad Kanałem”
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 20-lat MOK - PRZEGLĄD
FILMOWY: „Najlepsze, najciekawsze, nagradzane...” – 1001 gramów
• 20.00 20-lat MOK - PRZEGLĄD
FILMOWY: “Najlepsze, najciekawsze, nagradzane...” - Belgica

21.04 sobota
Naziemny kompleks Sztolni Królowa Luiza - Zabrze, ul. Wolności 410

• 19.00 Industria Live - Skrzek
+ MAKOWIECKI + Komendarek
+ OCELOT
Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Teatralny 1
• 18.00 Ku Klux Klan

Gliwice,
ul. Dolnych Wałów 3

21 kwietnia,
godz. 19.00

Chick Corea | Solo Piano
Filharmonia 2018

Mistrz wśród mistrzów, postać bezwzględnie
wybitna w świecie muzyki i to nie tylko jazzowej,
choć od dekad rywalizuje z Keithem Jarretem i
Herbie’m Hancockiem o tytuł najlepszego jazzowego pianisty XX i XXI wieku. Był jednym z
liderów rewolucji, która skierowała jazz w stronę
nowoczesności i otworzyła go na elektryczne
brzmienia. Brał udział w nagrywaniu przełomowych dla fusion albumów Milesa Davisa („In a
Silent Way”, „Bitches Brew”, „Live- Evil” i „On
The Corner”) i założył jedną z najważniejszych grup fusion w historii – Return to Forever.
W Gliwicach Chick Corea wystąpi z repertuarem solowym, mając zaledwie 88
klawiszy do dyspozycji. Będzie to zderzenie z wewnętrznymi, muzycznymi refleksjami mistrza fortepianu. Prawdziwa uczta dla wiernych fanów, z nutką klasycznego
brzmienia. Koncert, którego nie można przegapić.

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

Szalona francuska komedia, której bohaterowie świadomie decydują się na miłosny
trójkąt. Sandrine, która po kilkunastu latach małżeństwa zostaje zdradzona przez
Jeana nie chce zemsty, ale uczciwego
układu z jedną zasadą: podzieli się mężem z jego kochanką po połowie. „Pół
na pół” to losy pozornie dojrzałych bohaterów, którzy w rzeczywistości cały
czas szukają miłości i zrozumienia. Czy
romans, który wyszedł na jaw, pozwoli
im spojrzeć na swoje związki na nowo?

• 20.00 Lej mi pół - koncert
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 20-lat MOK - PRZEGLĄD FILMOWY: “Najlepsze, najciekawsze, nagradzane...” - Kedi
- sekretne życie kotów
• 20.00 20-lat MOK - PRZEGLĄD
FILMOWY: “Najlepsze, najciekawsze, nagradzane...” - Jestem Rosa

• 16.00 Stulecie urodzin Bernsteina | retransmisja Royal Ballet
• 19.30 Player One

23.04 poniedz.
Scena Forum – Gliwice, CH Forum, ul. Lipowa 1

22.04 niedziela
Dom Muzyki i Tańca - Zabrze, ul.
ul. Gen. de Gaulle’a 17
• 18.00 Grupa MoCarta i przyjaciele
Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu - ul.3 Maja 91a
• 17.00 Dwie połówki pomarańczy – spektakl

• 18.00 Spotkanie autorskie
z Arturem Andrusem

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 20-lat MOK - PRZEGLĄD
FILMOWY: “Najlepsze, najciekawsze, nagradzane...” - Kedi - sekretne życie kotów
• 20.00 20-lat MOK - PRZEGLĄD
FILMOWY: “Najlepsze, najciekawsze, nagradzane...” - Frantz

24.04 wtorek
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.15 W czterech ścianach życia
• 18.00 Lato 1993
• 20.00 Dziewczyna we mgle
Duża sala
• 16.30 Twarz
• 18.15 Nigdy cię tu nie było
• 20.00 Player One
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 20-lat MOK - PRZEGLĄD
FILMOWY: “Najlepsze, najciekawsze, nagradzane...” - Belgica
• 20.00 20-lat MOK - PRZEGLĄD
FILMOWY: “Najlepsze, najciekawsze, nagradzane...” -1001 gramów

Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 8A
• 16.00 „Podwieczrek muzyczny” koncert Katarzyny Wiwer (sopran)
i Joanny Soleckiej (klawesyn). Prowadzenie: Piotr Oczkowski
Klub Studencki Spirala - Gliwice,
ul. Pszczyńska 85
• 19.00 Krótkie Ale Kino - Hotel
"Pacyfik" / wstęp bezpłatny
Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 18.00 Śmiech wzbroniony
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 20-lat MOK - PRZEGLĄD
FILMOWY: “Najlepsze, najciekawsze,
nagradzane...” - Złota klatka
• 20.00 20-lat MOK - PRZEGLĄD
FILMOWY: “Najlepsze, najciekawsze, nagradzane...” - Lekcje
harmonii
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.15 Na linii wzroku
• 18.15 Blok studyjny im. Marka
Serafińskiego w ramach: O! PLA
| Festiwal Polskiej Animacji
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Muzyka, zabawa i nauka
w industrialnych przestrzeniach

OGŁOSZENIE....................................................................................................

Dopiero co w Zabrzu zakończyły
się X Międzynarodowe Targi
Turystyczne, a już czeka
nas weekend kolejnych
atrakcji spod znaku turystyki
industrialnej. W najbliższą
sobotę nowy sezon rusza
w Parku 12 C. W podziemiach
Sztolni Królowa Luiza otwarta
zostanie nowa trasa,
a w naziemnej części
kompleksu szykuje się
niezwykły koncert. A to jeszcze
nie wszystkie propozycje.

– Kopalnia Guido i Główna
Kluczowa Sztolnia Dziedziczna to wybitne świadectwa
górniczej przeszłości, cenne
zabytki, od dawna uznawane za jedne z ważniejszych
w regionie – podkreśla prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Umiejętnie troszczymy się
o to, aby te przestrzenie były nie
tylko otwarte dla zwiedzających,
ale także pełniły rolę edukacyjną i kulturotwórczą. Dlatego już
w ten weekend organizujemy
w Parku 12C wydarzenia o charakterze ekologicznym i rekreacyjnym. Dedykujemy je rodzinom.
Z kolei w sztolni uruchamiamy
nową trasę – dodaje prezydent
Zabrza.
Na osoby, które 21 kwietnia
odwiedzą Park 12C, czekać
będą m.in. liczne warsztaty,
stanowiące połączenie nauki
ze świetną zabawą dla całej
rodziny. Zaplanowano m.in.
wykopaliska archeologiczne,
ozdabianie drewnianej mapki
Polski, wykonywanie linorytu
z motywem szybu kopalnianego czy też animacje najmłodszych. Imprezie organizowanej
z okazji przypadającego 18
kwietnia Międzynarodowego
Dnia Ochrony Zabytków towarzyszyć będzie hasło: „Dziedzictwo: bawimy się”. Szczegóły na
www.sztolnialuiza.pl.

17.04–23.04.2018
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Liczne atrakcje czekają w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Wieczorem w naziemnej części
kompleksu Sztolnia Królowa Luiza
zaplanowano niezwykły koncert
Industria Live. Wystąpią Władysław Komendarek, Józef Skrzek
i Tomasz Makowiecki. Ich wspólne zamiłowanie do muzyki elektronicznej zaowocowało już kilkukrotnie wspólnymi projektami.
Tym razem stworzą oni muzyczne
improwizacje inspirowane Sztolnią Królowa Luiza oraz Kopalnią
Guido. W industrialnej przestrzeni
wystąpi także Teatr Sztuki Ruchu
Ocelot, który zaprezentuje premierowy spektakl związany z historią
zabrzańskiego przemysłu.
W niedzielę z kolei Muzeum
Górnictwa Węglowego w Zabrzu
zaprasza do Parku 12C na inaugurację Tygodnia Ziemi. Tego
samego dnia w Sztolni Królowa
Luiza otwarta zostanie nowa
podziemna trasa turystyczna
„Podziemne Skarby”.
– To nie będzie zwykłe zwiedzanie.
Trzeba być czujnym, rozglądać się
w ciemnościach i szukać ukrytych
skrzynek z pytaniami i zadaniami.
Poznając historię i geologię sztolni
oraz znaczenie węgla w energetyce, poznaje się odpowiedzi na
każde z nich. Sprawne wykonanie
zadań gwarantuje wyjazd szybem
na powierzchnię, gdzie czeka niespodzianka... – zapowiada Sławomir Gruszka, rzecznik Urzędu
Miejskiego w Zabrzu.
(hm)
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W ZABRZU URUCHOMIONE ZOSTANĄ W KWIETNIU WYPOŻYCZALNIE ROWERÓW

Na siodełku
przez Zabrze

Z myślą o rowerzystach już kilka lat temu wokół Zabrza wytyczony został szlak liczący prawie 60 km

Ponad 30 rowerów będzie dostępnych dla mieszkańców od 27 kwietnia do końca czerwca
w ramach pilotażowego programu Zabrzański Rower Miejski. Jednoślady będzie można
wypożyczać, korzystając z czterech stacji zlokalizowanych na terenie miasta.
– To pełnowartościowa próbka
oferty, która umożliwi zebranie
wiedzy odnośnie tego, jak docelowo system powinien funkcjonować w Zabrzu – mówi Tomasz
Wojtkiewicz, prezes Nextbike
Polska, operatora Zabrzańskiego Roweru Miejskiego. – Rower
miejski to nie tylko sposób na
rekreację, ale również wygodny,
ekologiczny i szybki środek codziennego transportu. W połączeniu z tradycyjnymi środkami
komunikacji publicznej jest doskonałą konkurencją dla transportu samochodowego. Cieszymy się, że Zabrze dołącza do
innych miast metropolii, których

mieszkańcy mogą już korzystać
z tej oferty – dodaje.
W ramach pilotażu w Zabrzu uruchomione zostaną cztery stacje,
w których będzie można wypożyczyć rower. Do dyspozycji mieszkańców oddane zostaną łącznie
32 jednoślady, w tym 27 rowerów miejskich, jeden familijny,
pozwalający na bezpieczną jazdę
nawet z czwórką dzieci, dwa tandemy i dwa rowerki dziecięce.
Stacje pojawią się w rejonie dworca kolejowego oraz w pobliżu
obiektów położonych na zabrzańskim szlaku turystyki przemysłowej. To Kopalnia Guido, Łaźnia
Łańcuszkowa oraz budynek Sztol-

ni Królowa Luiza przy ul. Miarki.
– Stacje zostały tak usytuowane
z dwóch powodów – tłumaczy
Bartłomiej Szewczyk, dyrektor
Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu. – Po pierwsze, turyści
będą mogli łatwiej przemieszczać
się między naszymi obiektami. Po
drugie, inne osoby, wypożyczając
rower, będą mogły przy okazji zobaczyć, co nowego pojawiło się
w naszym kompleksie – dodaje.
– W Zabrzu podejmujemy z myślą
o rowerzystach szereg działań.
Powstają kolejne ścieżki, stworzony został prowadzący wokół
miasta szlak rowerowy. Uruchomienie programu Zabrzański

Rower Miejski to kolejny etap
tworzenia przyjaznych rozwiązań dla miłośników jazdy na
rowerze. Bardzo się cieszę, że
udało się go wkomponować
w działania podejmowane na
szlaku turystyki industrialnej
– podsumowuje prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
W ubiegłym tygodniu umowę
w sprawie uruchomienia pilotażu podpisali w zabrzańskim
ratuszu prezes Tomasz Wojtkiewicz oraz dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury
Informatycznej Kazimierz Ladziński.
(hm)

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik
oraz dyrektor Kazimierz Ladziński
i prezes Tomasz Wojtkiewicz

JAK WYPOŻYCZYĆ ROWER?
By skorzystać z oferty, trzeba zarejestrować się na stronie internetowej ZabrzanskiRowerMiejski.pl,
przez aplikację mobilną, terminal umiejscowiony przy każdej stacji wypożyczeń lub infolinię. Należy
również wnieść (przy użyciu karty płatniczej lub kredytowej )10 zł opłaty inicjalnej, z której finansowane będą późniejsze wypożyczenia. W systemie nie muszą się rejestrować osoby, które posiadają
już konto Nextbike założone w innym mieście. Mogą one z niego korzystać, wypożyczając rower
również w Zabrzu. Pierwsze 15 minut każdego wypożyczenia jest bezpłatne. Za czas do godziny
zapłacimy 1 zł, za dwie godziny - 2 zł, trzy godziny - 3 zł, a czarta i każda kolejna to koszt
4 zł. Maksymalny czas jednego wypożyczenia to 12 godzin.
Aby wypożyczyć rower, wystarczy wpisać na terminalu stacji wypożyczeń swój numer telefonu
i kod PIN, który otrzymujemy podczas rejestracji oraz numer wypożyczanego roweru, a potem wypiąć rower z elektrozamka. Można również skorzystać z bezpłatnej aplikacji mobilnej Nextbike.
Nie wymaga ona każdorazowego logowania w systemie. Wystarczy wpisać numer roweru lub zeskanować kod QR. Trwa to zaledwie kilka sekund.
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Podobne wypożyczalnie działają już w prawie 30 miastach Polski
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