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Bezpłatna
gazeta informacyjna083

Będzie
remont dworca

Pewnie część kibiców straciła na-
dzieję na ukończenie tego obiektu.
Gdy tylko jeden problem znajdy-
wał rozwiązanie, od razu pojawiały
się kolejne. 

Gdy wraz z końcem ubiegłego
roku inwestor, spółka Stadion
w Zabrzu wypowiedział umowę
spółce Polimex-Mostostal prace
stanęły w miejscu.
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Dziękujemy za zaufanie!

w Gliwicach

GLIWICE
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Zbudują
stadion,
nie�będzie
piłkarzy?
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Zamieszkać w nowym, kom-
fortowym „M” – o tym marzy
wiele osób. Dlatego władze
miejskie konsekwentnie wspie-
rają program budowy miesz-
kań. Przez wiele lat wykorzy-
stywano możliwości, jakie da-
wał krajowy system budow-
nictwa społecznego.

W Gliwicach powstało

prawie 1500 mieszkań na

wynajem – tzw. TBS-ów

– dostępnych dla osób

średnio zarabiających.

W ten sposób udało się

zaspokoić potrzeby miesz-

kaniowe kilku tysięcy osób.
Budową zajmowały się dwie
miejskie spółki: ZBM I TBS

i ZBM II TBS. Przy tej okazji
estetycznie zagospodarowano
niewykorzystane dotąd obszary
w różnych częściach miasta.
Tam, gdzie to było możliwe
powstawały małe osiedla, takie
jak „Bajkowe” w rejonie ul. Ża-
bińskiego czy osiedle przy ul.
Granicznej. Kompleksy no-
wych obiektów przyczyniały
się do rewitalizacji starych
dzielnic – przykładowo przy
ul. Uszczyka w Szobiszowicach.
Natomiast w śródmieściu TBS-
y wypełniały „plomby” i ładnie
uzupełniały zwartą zabudowę.
Efekty widać m.in. na ul. Mi-
kołowskiej, gdzie zespół no-
wych obiektów zamyka cha-

rakterystyczna kamienica na-
rożna zwana potocznie „Tita-
nikiem”.

Choć rząd nie wspiera już

systemu TBS, to miejskie

spółki nadal budują nowe

mieszkania i szukają innych

źródeł finansowania

Państwo wycofało się ze wspie-
rania budownictwa społecz-
nego. Miejskie spółki chcą jed-
nak nadal współtworzyć ofertę
mieszkaniową na gliwickim
rynku nieruchomości.–TBS-y
cieszą się dużą popularnością,
zwłaszcza młodych rodzin.
Z oferty korzystają nie tylko

gliwiczanie, ale też ci, którzy
w Gliwicach otrzymują pracę.
W miarę możliwości będziemy
budować kolejne mieszkania
na wynajem i udostępniać je
na takich samych zasadach,
jak w przypadku TBS-ów.
Przewagę będzie mieć jednak
budowa lokali na sprzedaż w
celu zamknięcia montażu fi-
nansowego inwestycji – mówi
Bożena Orłowska, prezes
ZBM II TBS.

„Dwójka” sprzedała już 61
mieszkań w kompleksach przy
ul. Granicznej oraz w budynku
u zbiegu Jana Pawła II i Mi-
kołowskiej. Właśnie w tych
dwóch miejscach zaplanowano
następne inwestycje. W rejonie
ul. Granicznej powstają kolejne
budynki z 57 mieszkaniami.
70% zostanie sprzedane, a 30%
wynajęte. W przypadku miesz-
kań na sprzedaż prawie wszyst-
kie są już zarezerwowane. Na-
tomiast nabór najemców jesz-
cze się nie rozpoczął.

W tym roku ma ruszyć

budowa narożnego obiek-

tu mieszkalno- usługowe-

go u zbiegu ul. Mikołow-

skiej i Jana Pawła II. Po-

wstanie w nim 25 miesz-

kań – z czego co najmniej

12 na wynajem. Obiekt ma
być oddany do użytku pod ko-
niec 2015 roku. Potem będzie
można zająć się budową wie-
lopoziomowego garażu – na-
przeciwko, przy ul. Dunikow-
skiego. Będzie to kolejny frag-

ment ścisłego centrum, którego
wygląd zdecydowanie się po-
prawi.

W planowanej ofercie zna-

lazły się mieszkania duże

i małe, na sprzedaż i na wy-

najem, dla osób aktywnych

zawodowo i dla seniorów

Ciekawie zapowiada się inwe-
stycja przy ul. Warszawskiej
pod nazwą „Centrum 50+”. –
Chcemy stworzyć ofertę dla
seniorów. We współpracy
z konsultantem z Politechniki
Śląskiej przygotowujemy kon-
cepcję 2 budynków z miesz-
kaniami dostosowanymi do
potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Będą windy i wspólna
przestrzeń, w której można
by spędzać wolny czas, oraz
lokale użytkowe przeznaczone
do celów fizykoterapii, reha-
bilitacji i opieki lekarskiej. Po-
łowa lokali zostałaby sprze-
dana, połowa wynajęta.
W sąsiedztwie stanąłby obiekt
usługowy. Zamierzamy się
starać o pomoc z Unii Euro-
pejskiej – opowiada Bożena

Orłowska.

Po wsparcie unijne po raz
kolejny zamierza też sięgnąć
ZBM I TBS, który także wpro-
wadza nowe rozwiązania. –
Będziemy budować mieszka-
nia na sprzedaż w systemie

„dochodzenia stopniowo do
własności”. Pierwsza wpłata
będzie relatywnie niewielka,

postaramy się o kredyt i resztę
będzie można rozłożyć na raty
– informuje Andrzej Tomal,
prezes spółki. W tym roku ma
ruszyć przebudowa budynku
przy ul. Daszyńskiego – obok
dawnego sklepu „Metalowiec”.
Założono, że powstanie 40
mieszkań o powierzchni do 50
m2. W miejscu pawilonu
handlowego ma stanąć 2-po-
ziomowy parking, a na jego
dachu zaplanowano ogród rek-
reacyjny z placem zabaw.

W dalszej kolejności „jedyn-
ka” planuje nowe budynki przy
ul. Opolskiej (w sąsiedztwie
przychodni) z mieszkaniami
oraz lokalami usługowymi. –
Będzie to inwestycja bardzo
ekologiczna. Chcemy zasto-
sować kolektory słoneczne
i pompy cieplne, co zdecydo-
wanie obniży koszty utrzy-
mania lokali. Każdy będzie
też mógł uczestniczyć w pro-
jektowaniu swojego mieszka-
nia – zapowiada szef ZBM I
TBS.

Więcej informacji o prowa-

dzonych aktualnie zadaniach

można uzyskać w ZBM I TBS

ul. Dolnych Wałów 11

www.zbm.gliwice. pl

oraz w ZBM II TBS

ul. Warszawska 35B

www.tbs2.pl
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Gliwicka oferta mieszkaniowa

„M”jak mieszkanie
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W tym roku u zbiegu ulic Jana Pawła II i Mikołowskiej rozpocznie
się budowa kolejnego budynku mieszkalno-usługowego.
To jedna z nowych ofert mieszkaniowych przygotowywanych
przez miejskie spółki.

Zmieni się kolejny fragment ścisłego centrum—powyżej wizualizacja budynku
u zbiegu ul. Jana Pawła II i Mikołowskiej (na drugim planie garaż wielopozio-
mowy przy ul. Dunikowskiego).

Rozbudowuje się kompleks w rejonie ul. Granicznej— na pograniczu Żernik
i osiedla Obrońców Pokoju.
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Po wielu latach mieszkańcy w końcu
doczekali się przetargu na jedną
z najważniejszych modernizacji
w mieście! Gliwicki dworzec jako
wizytówka miasta pozostawiał wiele
do życzenia. Będący pod władaniem
spółki PKP z czasem popadał
w ruinę a wejście do budynku prze-
nosiło nas do innej epoki. Nieliczne
punkty usługowe gnieżdżą się
w prowizorycznych stoiskach, śmier-
dzące i brudne hala i toalety, brak
wind, brak restauracji i  porządnej
poczekalni to tylko krótka lista bra-
ków, które rzucają się w oczy po
wejściu na teren obiektu. 

Sytuacja mogła zmienić się już dużo
wcześniej, gdy prezydent Frankiewicz
zaproponował, że miasto dworzec
od PKP wydzierżawi. Niestety PKP
szybko odmówiło zapewniając, że

kiedyś remont przeprowadzi. Mijały
lata. Sprawa przyśpieszyła na po-
czątku 2014 roku, gdy w internecie
pojawiły się wizualizacje przebudowy
przygotowane przez PAS Projekt Ar-
chi Studio. W maju spółka PKP wy-
łoniła zarządcę projektu. Spośród
wszystkich ofert najlepszą propozycję
złożyła firma Grontmij Polska, która
zajmie się również nadzorem in-
westorskim. 

W ubiegłą środę władze PKP ogłosiły
kolejny przetarg, który ma wyłonić
wykonawcę przebudowy gliwickiego
kompleksu dworcowego. Inwestycja
ma zostać zrealizowana w 13 mie-
sięcy od dnia podpisania umowy.
Zwycięzcę poznamy 18 sierpnia. PKP
SA zaznaczyła, że prace powinny za-
kończyć się zgodnie z harmonogra-
mem. Jak przekazują jej przedsta-

wiciele, projekt nie jest w żaden
sposób zagrożony. Gruntowny re-
mont ma objąć nie tylko halę dworca,
ale również perony, tory i hol główny.
Obecnie trwają intensywne prace
nad dokumentacją projektową.
Łączny koszt modernizacji ma wy-
nieść 170,8 mln złotych, z czego
83,7 mln pokryłyby środki z unij-
nego budżetu.

Przebudowa dworca w Gliwicach to
największa inwestycja od czasu jego
budowy w latach 1923-25. Jej głów-
nym celem jest poprawa komfortu
podróżnych oraz dostosowanie
obiektu do współczesnych standar-
dów obsługi. We wnętrzu największą
nowością będzie połączenie specjal-
nym korytarzem holu autobusowego
i głównego. Ułatwi to podróżnym
przemieszczanie się po dworcu. Cały

kompleks będzie przyjazny dla osób
niepełnosprawnych. Nowością będą
windy. 

Stare tablice odjazdów i przyjazdów
wykonawca zastąpi nowoczesnymi
tablicami elektronicznymi. Wymie-
niony będzie system informacji gło-
sowej podróżnych. Poprawi się bez-
pieczeństwo. Wykonawca rozbuduje
system monitoringu, który swoim
zasięgiem obejmie cały kompleks.
Dworzec zyska nowoczesny system
powiadamiania o pożarze oraz BMS,
czyli system inteligentnego zarzą-
dzania budynkiem.

Renowacja obejmie elementy his-
toryczne, między innymi mozaikę
znajdująca się w holu głównym
i drewniane sufity. Wyremontowanie
zostanie elewacja wraz z detalami

architektonicznymi. Zyska ona nową
iluminację. Nad wejściem głównym
wykonawca prac zamontuje nowy
zegar i napis z nazwą dworca.

Gruntowna przebudowa czeka pe-
rony i tunele Z tunelu na poziom
peronu będą prowadziły schody ru-
chome (tunel główny) i windy (z tu-
nelu od holu autobusowego). W tu-
nelach i na peronach pojawią się
nowe elektroniczne tablice przyjaz-
dów i odjazdów. To nie koniec zmian.
Perony zyskają całkowicie nową na-
wierzchnię oraz zadaszenie z prze-
szkleniami. Wymienione zostaną
również tory w obrębie stacji.

O G Ł O S Z E N I E

Nowoczesny, komfortowy i funkcjonalny – taki po zakoń-
czeniu przebudowy będzie kompleks dworca w Gliwicach.
Polskie Koleje Państwowe S.A ogłosiły przetarg na wybór
wykonawcy prac budowlanych.

➽➽➽ze str.❶

W końcu! 
PKP ogłosiły przetarg
na remont dworca
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17 milionów
na remonty szkół
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Pewnie część kibiców straciła nadzieję na ukoń-
czenie tego obiektu. Gdy tylko jeden problem
znajdował rozwiązanie, od razu pojawiały się
kolejne.

Gdy wraz z końcem ubiegłego roku inwestor,
spółka Stadion w Zabrzu wypowiedział umowę
spółce Polimex-Mostostal prace stanęły
w miejscu. Aby uporządkować sytuację na
placu budowy, inwestor zrobił inwentaryzację
przeprowadzonych prac. Następnie ogłoszono
przetarg na dokończenie brakujących elemen-
tów. Najlepszą ofertę na wykonanie pokrycia
dachu zgłosiła firma Mostostal Zabrze GPBP. 

Nowy wykonawca zaznaczył, że jest w stanie
wejść na teren budowy zaledwie w ciągu ty-
godnia. Po zakończeniu procedury przekazania
nic już nie będzie stało na przeszkodzie, by
na budowie stadionu w Zabrzu zostały wzno-
wione prace budowlane. Mostostal Zabrze
GPBP zajmie się zarówno zadaszeniem ist-
niejących trybun jak i wykonaniem odpro-
wadzenia wód deszczowych. Co istotne spółka
powinna zakończyć ten etap w trzy miesiące
od momentu przekazania budowy. Jeśli bu-
dowlańcy pojawią się na terenie obiektu
w tym tygodniu, dach powinien być gotowy
już pod koniec października.

Oczywiście inwestycja cały czas boryka się
z problemami finansowania. Liczne utrudnienia
i wydłużenie czasu realizacji zmieniły także
koszty budowy. I w tym przypadku inwestor

musiał intensywnie poszukiwać odpowiedniego
rozwiązania. Na szczęście w ubiegłym tygodniu
ogłoszono, że zakończyła się procedura, które
zapewni finansowanie pozostałych prac. Spółka
wraz z bankiem Pekao ma wyemitować obli-
gacje pozwalające na dokończenie inwestycji.
Obecnie uzgodniona umowa czeka na zatwier-
dzenie przez centralę banku. 

Niestety wraz z kolejnymi miesiącami może
się okazać, że pomimo nowoczesnego stadionu
nie będzie już piłkarzy, którzy zechcą na nim
grać. Klub boryka się bowiem z ogromnymi
problemami finansowymi. Sprawa jest po-
ważna. Piłkarze nie otrzymują wynagrodzenia
już siódmy miesiąc. Taka sytuacja może do-
prowadzić do fali odejść – zespół zaczyna się
buntować. Warto dodać, że kontrakty zawod-
ników mówią wyraźnie, że po trzech miesiącach
bez wynagrodzenia można złożyć wypowie-
dzenie z winy klubu. Nawet prezes Zbigniew
Waśkiewicz komentuje całą sprawę z pewną
rezygnacją. – Wszystko zależy od tego, co
zrobią piłkarze. Mają do tego prawo, to już
ich decyzja. Dla mnie na pewno byłby to
ogromny problem – pod względem sporto-
wym i finansowym. 

Górnik ma na swoich barkach około 40 mi-
lionów długu. Gdy tak dalej pójdzie, ta
historia zacznie przybierać ciemne barwy –
i to dosłownie. Już planowane jest odcięcie
dostaw prądu za nieuregulowane rachunki.

Jak podaje serwis sportowy dziennika Fakt
w Górniku jest naprawdę tragicznie. Są
piłkarze, którzy od początku roku dostali
ledwie kilka tysięcy złotych. W tej sytuacji
trudno mówić o normalności. W ostatnim
prestiżowym raporcie Ernst&Young „Eks-
traklasa Piłkarskiego Biznesu” czytamy:
„Szczególny niepokój budzi sytuacja fi-
nansowa klubu z Zabrza. Stąd za sukces
należy uznać fakt uzyskania licencji na
występy w ekstraklasie w kolejnym sezonie.
Podstawowym problemem zabrzan jest
ogromne zadłużenie zbliżające się do 40

mln PLN, wielokrotnie przekraczające war-
tość posiadanego majątku. W ekstraklasie
są tylko trzy bardziej zadłużone kluby” –
czytamy.

Piłkarze mają już powoli dość tej sytuacji.
Z informacji Faktu wynika, że przed wee-
kendem spotkali się w zabrzańskim Urzę-
dzie Miasta z prezydent Małgorzatą Mań-
ką-Szulik. Spotkanie nie przyniosło jednak
efektu. Ponowne, również z udziałem pani
prezydent, odbędzie się we wtorek, już po
meczu z Kolejorzem.

Zbudują stadion,
nie będzie piłkarzy?
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Spółka Sygnity zajmująca się usłu-
gami informatycznymi dla dużych
i średnich przedsiębiorstw oraz in-
stytucji administracji publicznej
przenosi swoją regionalną siedzibę
do Zabrza. Wraz z nią z oddziałów
w Gliwicach i Katowicach „przepro-
wadzi się” ponad 300 pracowników.
Od sierpnia będą pracować w Galerii
Zabrze. Biura znajdować się będa
na najwyższej kondygnacji centrum
handlowego. Firma istnieje od 23
lat, od 19 lat jest notowana na gieł-

dzie, zatrudnia 1 700 specjalistów.
Najbardziej znana jest z działalności
w sektorze publicznym oraz ban-
kowo–finansowym i energetycznym.
Władze spółki juz dawno planowały
zmiany w funkcjonowaniu biur na
Śląsku - miał tu powstać jeden skon-
solidowany oddział. Ze względu na
dogodną infrastrukturę miejską
i transportową oraz standard i jakość
biura zarząd Sygnity zdecydował
o wyborze Zabrza.

Jedna�z�większych�firm
branży�IT
przeprowadza się do Zabrza

Do wypadku doszło w sobotę przed
godziną 21:00 w dzielnicy Mikulczyce.
Niepełnosprawne dziecko wypadło
z okna. Jak relacjonowali świadkowie,
ojciec 8-latki widział całe zdarzenie,
jednak przez dłuższy czas nie wyszedł
do córki. Jak się później okazało ro-
dzice byli pod wpływem alkoholu.
Matka miała ponad 3 promile alkoholu
w organizmie, ojciec 2,5 promila. Dzi-
siaj zostaną przedstawione im zarzuty
narażenia dziecka na niebezpieczeń-
stwo. Za przestępstwo grozi im do 5
lat pozbawienia wolności. Jak ustalono
nie jest to pierwsze tego typu zacho-
wanie rodziców.

Niepełnosprawna�dziewczynka
wypadła�przez�okno.
Ojcu nie chciało się do niej
zejść...
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Tarnowskie Góry to miasto pierw-
szej industrializacji. Już w XVI
wieku wydobywano tu na prze-
mysłową skalę ołów i srebro. Za-
kończenie eksploatacji górniczej
na początku XX wieku pozostawiło
miasto z dobrze rozbudowaną in-
frastrukturą. Dziś Tarnowskie
Góry mają jeden z najpiękniej-
szych Rynków na Górnym Śląsku,
są chętnie wybierane na miejsce
do osiedlania i życia.

Tarnowskie Góry zwane są stolicą
Białego Śląska. Miasto stara się
tworzyć mieszkańcom dobre wa-
runki do życia. Komunikacja pub-
liczna jest obszarem intensywnie
wspieranym przez gminę. Do-
tychczas wymieniono całą flotę
autobusową, oddano także do
użytku nowoczesny i funkcjonalny
dworzec. 

Autobusy hybrydowe w Tarnow-
skich Górach otwierają nowy
rozdział w dziejach komunikacji
masowej, pokazują, że miasto
dąży do tego, żeby uczynić ko-
munikację bardziej ekologiczną,
mniej uciążliwą dla mieszkańców
i środowiska.

Usługi przewozów pasażerskich
w Tarnowskich Górach  są reali-
zowane przez przedsiębiorstwo
przewozowe PKM Świerklaniec
na zlecenie organizatora komu-

nikacji - Międzygminnego Związ-
ku Komunikacji Pasażerskiej. 

Volvo liderem technologii
hybrydowej w Europie

Seryjna produkcja autobusów hyb-
rydowych Volvo rozpoczęła się w
2010 roku we Wrocławiu. Od
tamtej pory firma sprzedała już
ponad 1350 hybryd operatorom
transportu publicznego w ponad
dwudziestu krajach, m.in. w Szwe-
cji, Norwegii, Danii, Niemczech,
Austrii, Luksemburgu, Holandii,
Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Tym
samym Volvo zyskało pozycję li-
dera, jeśli chodzi o zastosowanie
technologii hybrydowej w auto-
busach w Europie. 

Wprowadzając tak dużą ilość au-
tobusów hybrydowych na ulice
europejskich miast, Volvo udo-
wodniło, że oferuje produkt speł-
niający najwyższe wymagania
klientów, jeśli chodzi o całkowity
koszt użytkowania pojazdu, jego
dostępność do jazdy, ekonomiczne
spalanie, a także niskie oddziały-
wanie na środowisko w zatłoczo-
nym ruchu miejskim. 

Autobus hybrydowy Volvo
w polskich miastach

Volvo wychodzi naprzeciw ocze-
kiwaniom miast prowadzących

zdecydowaną politykę wdrażania
ekologicznych środków transportu
publicznego i pragnie dostarczać
innowacyjne rozwiązania trans-
portowe najwyższej jakości rów-
nież klientom w Polsce. Od 2011
roku przeprowadzono liczne pre-
zentacje i testy autobusu hybry-
dowego Volvo w polskich mias-
tach, m.in. we Wrocławiu, Lubli-
nie, Tarnobrzegu, Białymstoku,
Siedlcach, Gliwicach, Warszawie,
Olsztynie, Gdyni, Szczecinie, Opo-
lu, Łomży, Ełku, Bielsku-Białej,
Krakowie, Elblągu, Trójmieście,
Inowroclawiu, Jarocinie, Kędzie-
rzynie i Jeleniej Górze. Od stycznia
2014 roku autobus hybrydowy
Volvo jeździ na regularnej linii
komunikacji miejskiej obsługiwa-
nej przez MPK Wrocław.

Autobus hybrydowy Volvo
w komunikacji miejskiej

Technologia hybrydowa Volvo to
optymalne rozwiązanie dla ko-
munikacji miejskiej, wnoszące
ogromny wkład w ochronę śro-
dowiska. Napęd hybrydowy do-
skonale spisuje się w pojazdach
zmuszonych do nieustannego za-
trzymywania się i ruszania, i dla-
tego stanowi idealne rozwiązanie
dla autobusów miejskich, poru-
szających się w intensywnym ru-
chu drogowym. 
Jako równoległa hybryda, pojazd

może być napędzany niezależnie
silnikiem elektrycznym lub silni-
kiem diesla, albo obydwoma sil-
nikami w tym samym czasie. Ener-
gia wytwarzana podczas hamo-
wania jest magazynowana w aku-
mulatorze, a następnie wykorzy-
stywana do produkcji energii dla
silnika elektrycznego, co w znacz-
ny sposób zmniejsza zużycie pa-
liwa.   

Ogromną zaletą technologii hyb-
rydowej Volvo jest fakt, iż silnik
diesla wyłącza się automatycznie
na przystankach autobusowych
i światłach, a pojazd zasilany jest
bezgłośnie i bez spalin energią
elektryczną. Autobus rusza rów-
nież jedynie przy pomocy silnika
elektrycznego, a po osiągnięciu
prędkości 15-20 km/h automa-
tycznie przełącza się na silnik die-
sla. 

To wyjątkowo korzystne rozwią-
zanie dla środowiska miejskiego,
które powoduje, że pasażerowie,
przechodnie oraz inni użytkownicy
drogi są w dużo mniejszym stop-
niu narażeni na hałas i wdychanie
spalin. Najnowsza generacja mo-
deli hybrydowych – Volvo 7900
Hybrid zużywa do 39% mniej pa-
liwa i w odpowiednio mniejszym
stopniu oddziałuje na klimat niż
analogiczne autobusy diesla,
a przy tym emituje o połowę mniej

tlenku azotu i cząstek stałych.

Fakty: Volvo 7900 Hybrid
Euro 6

▪ Spalanie paliwa niższe aż
o 39% w porównaniu z równo-
ważnym autobusem z napędem
diesla.

▪ Emisje spalin niższe o 40-50%. 
▪ Cicha eksploatacja bez produkcji

spalin na przystankach. 
▪ Pojazd zasilany elektrycznie/ole-

jem napędowym lub biodie-
slem.

▪ Wyposażony w silnik elektryczny,
akumulatory i mały silnik diesla. 

▪ Silnik diesla spełnia nowe nor-
my europejskie Euro 6 doty-
czące emisji.

▪ System napędowy to hybryda
równoległa, co oznacza, że silnik
diesla i silnik elektryczny mogą
być wykorzystywane niezależnie
od siebie. 

▪ Akumulatory są ładowane ener-
gią generowaną podczas ha-
mowania pojazdu. 

▪ Silnik elektryczny jest wyko-
rzystywany głównie do przy-
śpieszania od zera to 15-20
km/h. 

▪ Sprzedaż elektrycznych auto-
busów hybrydowych Volvo prze-
kroczyła już 1350 sztuk, które
trafiły do ponad 20 krajów na
świecie. 

Pierwsze autobusy hybrydowe Volvo zakupione 
w Polsce przez PKM Świerklaniec
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TARNOWSKIE GÓRY

31 lipca 2014 na Rynku w Tarnowskich Górach zostaną zaprezentowane pierwsze autobusy hybrydowe Volvo zakupione w Polsce
przez PKM Świerklaniec. Cztery pojazdy hybrydowe – jeden Volvo 7900 Euro 6 i trzy Volvo 7700 Euro 5, w kolorach kojarzących się
z przyrodą i czystym, ekologicznym środowiskiem, zasilą flotę przewoźnika i będą jeździły na liniach 1 i 64 w Tarnowskich Górach.
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HOROSKOP

 Baran 21.03-20.04
Jeśli tylko chcesz, potrafisz być
uprzejmy. Dzięki tej postawie udało
ci się zaskarbić przyjaźń ludzi, któ-
rzy „coś” mogą. W tym tygodniu
skorzystasz z tych pomocnych kon-
taktów. 

 Byk 21.04-20.05
Dni wytężonej pracy masz za sobą.
Ten tydzień oznaczać będzie dla
ciebie większy luz. I dobrze. Więcej
czasu przeznacz na rozwój inte-
lektualny.

 Bliźnięta 21.05-21.06
Pycha może cię popchnąć do ko-
lejnych roszczeń. Oczywiście ty tę
cechę nazywasz dumą. Chyba jed-
nak nie masz podstaw, by upoka-
rzać słabszych od siebie.

 Rak 22.06-22.07
Klimat emocjonalny w jakim żyjesz
zaczyna się w tobie. Dlatego już
od poranków zacznij z uśmiechem
się gimnastykować. Naprzemienny
zimno-ciepły prysznic także będzie
przyjemny.

 Lew 23.07-23.08
Spróbuj roztropnie zaplanować
zajęcia na ten tydzień. Zwłaszcza,
że będzie ich sporo. Jeśli pójdziesz
na żywioł szybko się zniechęcisz.
Zrób listę priorytetów.

 Panna 24.08-22.09
W tym tygodniu pochyl się nad
najistotniejszymi zadaniami. Czę-
ścią pracy podziel się z innymi.
Oni też chcą zarobić parę groszy.
Pozbądź się także niepotrzebnych
rupieci.

Waga 23.09-23.10
Tryskając dobrym nastrojem za-
razisz nim innych. Dzięki temu
ułatwisz sobie parę zadań. Twoje
otoczenie podejdzie do wszystkich
pomysłów i rozwiązań z optymiz-
mem.

 Skorpion 24.10-22.11
Ostatnio gonisz ile tchu w piersiach.
To z powodu terminów, które zo-
bowiązują cię. Czujesz się prze-
męczony i zestresowany. Ciągłym
podenerwowaniem niszczysz sobie
zdrowie.

 Strzelec 23.11-21.12
Pogodź się z faktem, że zawsze
jest coś do zrobienia. A na dodatek
doba ma tylko 24 godziny. Czas
nie jest z gumy. Nie da się być w
kilku miejscach na raz.

 Koziorożec 22.12-20.01
Gubisz się w natłoku spraw. Tak
to jest gdy robi się kilka rzeczy na
raz. Tak naprawdę nie posuniesz
się do przodu jeśli nie załatwisz
zaległości.

Wodnik     21.01-19.02
Dobrze wiesz, że nie istnieje jedna
recepta na udane życie. To co jest
ważne dla ciebie, nie musi być
takie dla innych. Dlatego nie na-
rzucaj im swoich wartości.

 Ryby 20.02-20.03
W tym tygodniu będziesz mniej
efektywny. Twoje ciało i głowa
mówią dość. Miniony tydzień  prze-
pracowałeś bez najmniejszych prze-
rw. Ten przeznacz na miłe i rela-
ksujące zajęcia.
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Nowy lokal otwar-
ty przy ul. Górnych
Wałów w Gliwi-
cach zapewni Ci
profesjonalną po-
moc i komfort
ćwiczeń. Siłownia
otwarta całą dobę
pozwoli Ci na ela-

styczne dopasowanie treningów do planu dnia. Już
nie musisz przejmować się ograniczeniami związa-
nymi ze ścisłymi godzinami otwarcia. To doskonały
moment, aby zrobić coś dla siebie i swojego zdrowia
– szczególnie przed wakacjami. W dążeniu do wy-
marzonej formy pomoże Wam wykwalifikowana i
doświadczona kadra. Każdy może liczyć na indywi-
dualne porady, które pozwolą osiągnąć wyznaczone

cele. Zarówno instruktorzy fitness jak i trenerzy
sprawią, że nawet najtrudniejsze ćwiczenia będą
przyjemne. Ze względu na ich zaangażowanie i
ogromną wie-dzę, każdy będzie się czuć komfortowo
niezależnie od swoich umiejętności.

Siłownia jest wyposażona w profesjonalny sprzęt
wysokiej klasy, w tym sprzęt do ćwiczeń siłowych
oraz urządzenia typu „cardio”. Zgodnie z założeniami
będzie to klub dla każdego –bez względu na wiek,
stan zdrowia czy też kondycję fizyczną. Nowoczesne
wyposażenie pozwoli  kulturystom na fachowe
przygotowanie do zawodów. Natomiast, osoby mniej
doświadczone będą mogły liczyć na opiekę trenerów
personalnych, którzy pomogą w doborze ćwiczeń,
ich starannym wykonaniu, a także ułożą profesjonalne
plany treningowe.

Chcesz�poprawić�sylwetkę
lub�popracować�nad�kondycją?
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Na miejscu dostępne są odżywki, suplementy,
„spalacze tłuszczu” dla kobiet i mężczyzn,
witaminy i minerały, preparaty białkowe. 
Co więcej, w klubie skorzystać będzie można
z porad dietetyków i usług rehabilitantów.

Artykuł sponsorowany

halagliwice.pl


