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SCHRONIENIE DLA JEŻY I DOM DLA OWADÓW OD CH FORUM GLIWICE 

NAJEŻONE CH FORUM 

Gliwickie CH FORUM chce pomóc jeżom i owadom przetrwać zimę. Zaprasza 3 października  

(sobota) do udziału w akcji Najeżeni. Powstanie w ramach niej 100 domków dla jeży na oraz 

ogromny domek dla owadów. 

Wydarzenie odbędzie się przy wejściu głównym do cen-

trum. Budki będą budowane na pięciu stanowiskach  

oddalonych od siebie o ok. 1,5 m (dla zachowania  

dystansu). Stoiska będą obsługiwane przez stolarza, któ-

ry poinstruuje uczestników, jak prawidłowo złożyć  

zimowe „mieszkanie” dla jeży. 

Zbudowane domki klienci będą mogli zabrać ze sobą, aby 

umieścić w ogródku czy parku. Otrzymają też specjalne  

tabliczki informacyjne, które „wkopią” w pobliżu sypialni igla-

stego zwierzątka. Dostępni przy stanowiskach specjaliści ze 

Stowarzyszenia „Nasze jeże” będą prowadzili konsultacje na 

temat adaptacji tych zwierząt w przyrodzie i podpowiedzą,   

w jakim miejscu najlepiej ustawić domek. 

Ok. godz. 15:00 uczestnicy akcji rozpoczną budowę ogromnego domu dla owadów, który następnie 

zostanie ustawiony w Parku Chopina. Również na teren tego parku oraz rezerwatu „Las Dąbrowa” 

trafi część domków dla jeży. 

Podczas sobotniego wydarzenia odbędą się ponadto warsztaty dla dzieci, na których maluchy  

wykonają odlewy stópek jeża, a także skorzystają z innych jeżykowych atrakcji. 

Odbędzie się też konkurs na Facebooku, będący połączeniem aktywności podczas eventu z aktyw-

nością online. Uczestnicy wydarzenia będą mogli na specjalnej ściance odpowiedzieć przed kamerą 

na pytanie „Dlaczego wziąłeś udział w akcji NaJEŻeni?”. Autorzy pięciu najciekawszych wypowiedzi 

otrzymają w nagrodę karty podarunkowe o wartości 100 zł każda. 

Akcję objął patronatem Prezydent Gliwic. Jej partnerami są także: Miejski Zarząd Usług Komunal-

nych w Gliwicach i Stowarzyszenie „Nasze Jeże”. 



 

 

O CENTRUM HANDLOWYM FORUM W GLIWICACH 

FORUM: centrum handlowo-rozrywkowe o pow. handlowej 43.000 m kw., położone w ścisłym centrum  
Gliwic. W 2017 roku obiekt przeszedł gruntowną modernizację części wspólnych i pasażu, pojawiły się także 
nowe ciągi komunikacyjne i rozwiązania funkcjonalne. 

Wśród około 120 najemców CH FORUM są renomowane marki modowe i z sektora „zdrowie i uroda”, w tym 
m.in.: C&A, CCC, Deichmann, Douglas, H&M, KappAhl, New Yorker, Reserved, Rossmann, Sephora,  Super-
Pharm. Inne branże także reprezentowane są przez wiodące marki: RTV Euro AGD, Pepco, Empik, Martes 
Sport, Smyk, TEDi, DUKA, Home&You. Część rozrywkowa FORUM to m.in. 13-ekranowe kino Cinema City – 
jedyny multipleks w Gliwicach. Ofertę gastronomiczną, m.in. w strefie restauracyjnej o oryginalnej archi-
tekturze i stylistyce, tworzy 12 najemców reprezentujących kuchnie całego świata. W centrum pod nazwą 
Biblioforum działa także jedyna w swoim rodzaju filia miejskiej biblioteki publicznej. 

Właścicielem CH FORUM w Gliwicach jest DEKA Immobilien GmbH; zarządcą: MVGM, jedna z czołowych  
w Europie firm w obszarze zarządzania nieruchomościami. 


