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Prace remontowe trwały od 
listopada ubiegłego roku i 
kosztowały 230 tysięcy zło-
tych. Nowi lokatorzy zgodnie 
podkreślają, że czekanie się 
opłaciło, bo odnowione i w 
pełni umeblowane mieszka-

nie naprawdę wygląda impo-
nująco.
-- Chcieliśmy, aby nasi pod-
opieczni czuli się tu bezpiecz-
nie, mieli namiastkę rodzin-
nego domu, choć zdajemy 
sobie sprawę, że trudno jest 

Od lat jest ulubionym 
miejscem do spędza-
nia wolnego czasu 
i... planem zdjęcio-
wym par nowożeń-
ców. Z dniem 1 maja 
wraca do łask. 

Warto przypomnieć, że wiele 
ze zgromadzonych w ogro-
dzie drzew, kwiatów i krze-
wów pochodzi z odmiennych 
stref klimatycznych i różnych 
kontynentów. Rośliny zebra-
no na ponad 6,5 hektarach. 
Prócz tego odwiedzać można 

Kwiecień w Zabrzu 
upływa pod znakiem 
ekologii, ale zabrza-
nie o ochronie środo-
wiska pamiętają  
cały rok. Przykład  
to aktywny udział  
w Programie Ograni-
czania Niskiej Emisji, 
wspieranym przez 
lokalny samorząd.

- Wymiana nieefektywnych 
źródeł ciepła na wydajne  
i ekologiczne ma znaczenie 
zarówno dla poprawy warun-
ków życia mieszkańców, jak 
i walorów estetycznych Za-
brza – podkreśla prezydent 

Oddano do użytku nowe mieszkanie dla podopiecznych Centrum 
Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w Zabrzu

Mają własny kąt
Gruntownie i elegancko wyposażone, 
przestrzenne, a do tego bardzo wygodne. 
Dziesięcioro dzieci wraz z opiekunami 
zamieszkało w przekazanym przez miasto 
na potrzeby Centrum Wsparcia Kryzyso-
wego Dzieci i Młodzieży, 180-metrowym 
mieszkaniu przy ulicy Bytomskiej. 

go zastąpić. Tutaj mogą czuć 
się, jak u siebie. Poczucie 
ich bezpieczeństwa jest dla 
nas najważniejsze - podkre-
ślił Marek Dziemba, dyrektor 
CWK.

Z podopiecznymi CWK spo-
tkała się również prezydent 
Zabrza, Małgorzata Mańka 
- Szulik, która pogratulowała 
dzieciom nowego mieszka-
nia. 
- Cieszę się, że będziecie 
mieć teraz godne warunki 
życia. Pamiętajcie o tym, że 
jest wokół was wiele osób, 
które podadzą wam pomoc-
ną dłoń, kiedy będziecie tego 
potrzebować - przypomniała 
prezydent Zabrza. (m)

Zabrza, Małgorzata Mańka 
- Szulik.

Przed Domem Muzyki i Tańca 
odbyły się targi wraz z prezen-
tacjami nowoczesnych i eko-
logiczne kotłów oraz instala-
cji solarnych. Swoje stoiska 
przygotowały firmy, z których 
usług można korzystać w ra-
mach Programu Ograniczania 
Niskiej Emisji. 

Uczestnicy przedsięwzię-
cia otrzymują zwrot więk-
szości kosztów związanych 

Po zimowej przerwie Miejski Ogród Botaniczny 
znów wybuchnie kolorami i zapachami

Powiew egzotyki  
w środku miasta również kaktusiarnię i pal-

miarnię. 
Ogród botaniczny to nie tyl-
ko wizualne doznania wśród 
bujnego kwiecia, czy w cie-
niu egzotycznych drzew. Od 
kilku lat organizowane są 
tu imprezy, spotkania, kon-
certy plenerowe. Najbardziej 
znane to cykliczny Festiwal 
Kwiatów. (m)

Nie truje i środowiska nam nie rujnuje

Ale kocioł!
ze zmianą systemu ogrze-
wania w swoich domach 
jednorodzinnych. Szczegó-
łowe informacje uzyskać 
można w Wydziale Ekologii 
zabrzańskiego magistratu. 

Wykonanie prac było moż-
liwe dzięki dotacji uzy-
skanej przez zabrzański 
samorząd w Narodowym 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej. 
- W latach 2011, 2012  
i 2013 kontynuowane będą 
badania kontrolne na zwale – 
zapowiada Janusz Famulicki, 
naczelnik Wydziału Ekologii 
UM. 

W pierwszym etapie progra-
mu wymiany źródeł ciepła na 
ekologiczne, skorzystało 200 
mieszkańców. Drugi etap 
programu zakłada realizację 
około 270 wniosków miesz-
kańców, co przekłada się na 
ponad pół tysiąca konkret-
nych inwestycji, polegających 
m.in. na wymianie kotłów  
i okien czy montażu instalacji 
solarnych.

(m)

Pamiętajcie, że jest wokół was wiele osób gotowych po-
dać pomocną dłoń - mówiła prezydent Zabrza, Małgorzata 
Mańka-Szulik, podczas uroczystego przekazania mieszkania 
podopiecznym Centrum Wsparcia Kryzysowego.

Lokal jest przestrzenny, wyremontowany i umeblowany
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Kotły najnowszej generacji 
mogliśmy zobaczyć przed 
zabrzańskim DMiTem.


