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Cieplej i ekologicznej
przy Konopnickiej
Będzie ładniej, bezpieczniej i bardziej ekologicznie. Taką przyszłość,
w dodatku najbliższą, ma przed sobą Przedszkole nr 19, przy ulicy
Konopnickiej. Właśnie rozpoczął się tam remont, planowany na rok.
Po jego zakończeniu zadowolone powinny być i przedszkolaki i ich rodzice.
- Nareszcie wyeliminujemy kłopotliwe schody prowadzące do głównego wejścia. Były utrudnieniem prawie dla wszystkich – najmłodszych
dzieci, części dziadków i mam, które przychodził do nas z wózkami,
z młodszym rodzeństwem naszych
podopiecznych. Przedszkole w końcu
będzie też architektonicznie przyjazne niepełnosprawnym – mówi Irena
Więcek, dyrektor placówki.

Nowe, główne wejście, w przyszłym
roku będzie wiodło do środka od strony ogrodu i tarasu. Dlatego konieczna
jest przebudowa szatni. – Zmiana sprawi, że rodzice i ci, którzy towarzyszą
przedszkolakom nie będą już wchodzili do miejsc zarezerwowanych wyłącznie dla dzieci i personelu. Dla nas
to ogromna zmiana na lepsze, bo dotąd
skazani bylibyśmy na ciągłe sprzątanie. Poza tym będzie efektownie. Szat-

Kołem wokół Rokitnicy
W najbliższą sobotę, 16 września, ruszy IX Rajd Rowerowy,
organizowany przez Towarzystwo Miłośników Rokitnicy.
Start o godz. 10.00 przed stadionem przy ul. Żniwiarzy.

Z

biórka chętnych o godz. 9.00, wtedy
zostaną przydzielone numery startowe, a uczestniczy wypełnią oświadczenie, że zobowiązują się do przestrzegania zasad ruchu drogowego. Jazda w kasku rowerowym mile widziana. Każdy
uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. Dzieci powinny być pod opieką rodziców lub za ich pisemną zgodą.
Trasa będzie biegła ścieżkami rowerowymi wzdłuż ulic: Ofiar Katynia do ron-

da, dalej ul. Goduli, Młodego Górnika
do ul. Szybowej i ul. Ziemskiej, na ul.
Pod Borem do ronda i dalej ul. Ballestrema do ul. Donnersmarcka w Mikulczycach i do ronda ścieżką rowerową.
Meta została zlokalizowana na stadionie MOSiR w Rokitnicy. Długość trasy
to około kilkanaście kilometrów. Ta odległość sprawia, że w imprezie mogą
wziąć udział wszyscy chętni. Dla nich
są pamiątkowe medale. 
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Prezenty za wiedzę o segregacji śmieci
Zapraszamy do udziału w ekologicznej zabawie, związanej z segregacją odpadów. Wystarczy drogą mailową, do najbliższego poniedziałku, 18 września,
do godz. 10.00, na adres: redakcja@nowinyzabrzanskie.pl, wysłać odpowiedź
na pytania: W Zabrzu każdy zabrzanin, w ramach opłaty za odpady, może pozbyć się wielkich gabarytów, wystawiając je w wyznaczone dni, w ramach
tzw. „wystawki”, przed swoje miejsce śmietnikowe. Jak często w Zabrzu
odbierane są wielkogabarytowe śmieci (np. stare meble) ?
Dwóch czytelników z tych, którzy udzielą prawidłowej odpowiedzi, obdarujemy zestawem upominków, przygotowanych przez firmę .A.S.A., zajmująca się
w naszym mieście odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. Obdarowanych
poinformujemy drogą mailową, a po odbiór prezentów zaprosimy do naszej
redakcji, z dowodem tożsamości i bieżącym wydaniem Nowin Zabrzańskich.

nie, od reszty oddzieli przeszkolona
ściana – dodaje dyrektor.
Remont, zgodnie z harmonogramem powinien zakończyć się
31 października 2018 rok. Będzie
kosztował niewiele ponad 1 mln
zł. 85 proc. tej kwoty miasto otrzyma z Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli z unijnych pieniędzy. Obecnie trwają prace związane
z wykonaniem izolacji przeciwwil-

Przedszkole nr 19 w trakcie termomodernizacji. | M. Piechowicz-Gruda.
gociowej ścian i piwnic. Wymieniona zostanie instalacja centralnego
ogrzewania, kanalizacyjna, wodna,
część okien. Dachówka będzie przełożona, a cała placówka ocieplona.

– Elewacja zyska też nowy kolor. Ma
być taki, by od razu było jasne, że ten
budynek należy do przedszkolaków
– mówi Irena Więcek.
/MAPI/

Wędka, szachy i joga
na dawnych nieużytkach
Aż sześć rekreacyjnych i sportowych imprez odbędzie się ciągu najbliższych dwóch tygodni
na kilku dawnych nieużytkach, które w ostatnich latach przeszły gruntowną metamorfozę,
dzięki projektowi „Rekultywacja terenów wokół rzeki Bytomki”.
- Na nasze zajęcia zapraszamy
wszystkich zainteresowanych. Są
bezpłatne, a co ważne odbywają
się pod okiem doświadczonych instruktorów. Zaplanowaliśmy całą
gamę atrakcji, od jogi do zawodów
wędkarskich - mówią pracownicy
Wydziału Ekologii UM w Zabrzu.
Jak przedstawia się szczegółowy plan? Już w najbliższą sobotę,
16 września, odbędą się aż dwie
imprezy. Na terenie wokół mikulczyckich stawów, w rejonie ul. Tarnopolskiej, w godz. 12.00 - 13.30,
będą zajęcia z JOGI. Z Maciejowa, z okolic boiska Orlik, o godz.
10.00, wystartuje RAJD ROWEROWY, który będzie objazdówką
po innych zrekultywowanych terenach. Całość zakończy się około
godz. 13.00, wspólnym ogniskiem.
W najbliższy wtorek, 19 września,
w godz. 17.30 - 19.30, na zrekultywowanych terenach u zbiegu ulic
Bytomskiej i Hagera, zorganizowany będzie NORDIC WALKING.
Za tydzień, w sobotę 23 września,
na stawach przy ul. Tarnopolskiej,
w godz. 8.00 - 12.00, zaplanowano
ZAWODY WĘDKARSKIE (uczest-

nicy do 16 roku życia). Dzień później, 24 września, w godz. 15.00
– 18.30, na zrekultywowanych terenach przy ul. Webera, w rejonie
Ogrodu Botanicznego odbędzie się
TURNIEJ SZACHOWY. W sobotę 30 września, o godz. 10.00 kolejny RAJD ROWEROWY zakończony ogniskiem. Tym razem start
jest w Mikulczycach przy stawach,
trasa po sąsiednich zrekultywowa-

nych terenach, z metą przy ul. Tarnopolskiej.
Aktualne informacje o kolejnych zajęciach na zrekultywowanych terenach wokół Bytomki, umieszczane będą w zakładce
Ekologia (podzakladka: Rekreacja
nad Bytomką), a także w aktualnościach na głównej stronie
www.um.zabrze.pl
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