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Nowy czołg
z Gliwic
R

Zobacz TV
również
na smartfonie
Wystarczy do widocznego obok kodu przyłożyć
smartfon z dostępem
do internetu i czytnikiem kodów QR
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Zaprezentowany w zeszłym tygodniu dziennikarzom koncepcyjny czołg naszpikowany został
nowoczesną technologią i wygląda niezwykle
efektownie. W OBRUM-ie liczą, że pojazd będzie
wykorzystywany nie tylko przez polską armię,
ale także przez zagranicznych odbiorców.
www.gazeta-miejska.pl
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Modernizacja gospodarki wodno
-ściekowej w Gliwicach – II etap
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Pora na Bojków i Ostropę
Już jesienią planowane jest rozpoczęcie
robót w dwóch gliwickich dzielnicach,
których mieszkańcy wciąż nie mają
dostępu do kanalizacji. Dzięki pozyskaniu
przez Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji 53 milionów złotych z Unii
Europejskiej, wybudowane zostanie
ponad 60 km nowej sieci kanalizacyjnej.
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Trwa postępowanie przetargowe mające
wyłonić Wykonawcę robót w ramach
kontraktu: „Modernizacja gospodarki
wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap
– Ostropa”. Podpisanie umowy planowane jest na październik br. Roboty mają
rozpocząć się późną jesienią. Zakres
prac to 36 km kanalizacji sanitarnej, na
wykonanie której przewidziano, podobnie, jak w Bojkowie, 21 miesięcy.
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Warzy wna

– Złożenie przez mieszkańców dzielnic
Łanowa
Rolników
Sienna
Bojków i Ostropa pisemnych deklaraŻytnia
cji podłączenia się do kanalizacji sanitarSnop owa
a
dow
nej, w znacznym stopniu przyczyniło się
Sp acerowa
Mio
do osiągnięcia celu, jakim było pozyskanie środków unijnych na skanalizowanie
• Prace w dzielnicy Bojków
tych terenów – mówi Henryk Błażusiak,
Ulice objęte procesem modernizacji gospodarki
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociąwodno-ściekowej
gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach
Rolników (od skrzyżowania z ulicą Warzywną do ostatnich
– Dzięki pozyskanym funduszom będziemy
zabudowań przy autostradzie A1), Warzywna, Brata Alberta
mogli wyjść naprzeciw potrzebom tych
(budynki o numerach 54, 59, 63), Miodowa (od ulicy Łanowej
Kontrakty na modernizację gospodarki
do budynku nr 94), Glebowa, Parkowa (do budynku nr 26),
mieszkańców Gliwic, którzy wciąż
wodno-ściekowej w Bojkowie i Ostropie
Plonowa, Łanowa, Spacerowa, Dożynkowa, Żytnia, Żeńców,
jeszcze
doświadczają
są nie tylko kropką nad „i” dotychczasoPełen
Snopowa, Sienna, Bojkowska (od ul. Spacerowej do ulicy
niedogodności w obwych projektów PWiK, w wyniku któdostęp do
Rolników i od ulicy Siennej do włączenia w ulicy Kopalnianej).
szarze
gospodarki
sieci kanalizacyjnej
rych skanalizowano już większość
wodno-ściekowej, osiąmieszkańcy obu
miasta. Są również odpowiedzią
dzielnic uzyskają
gając przy tym standardy
na bardzo duże zainteresowawiosną 2015 roku.
zgodne
zarówno z przepisanie tą inwestycją ze strony mieszmi
polskimi,
jak i unijnymi.
kańców. Zdecydowana większość
mieszkańców Bojkowa i Ostropy zadeklaro10 lipca br. podpisano kontrakt „Mowała chęć przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej.
dernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap – Bojków”. Wykonawcą robót zostało konsorcjum firm:
• Prace w dzielnicy Ostropa
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów
Ulice objęte procesem modernizacji
S.A., Zakład Instalacji Budowlanych Witold
gospodarki wodno-ściekowej
Szostak i Andrzej Duda Sp. z o.o., REMINSTAL
Daszyńskiego (od budynku nr 580 – skrzyżowanie z ulicą
Architektów do ulicy Ciupków), Architektów, Tokarska,
Sp. z o.o. oraz INKO Sp. z o.o. To firmy lokalCiesielska (do szybu), Geodetów, Piekarska, Oficerska,
ne z ponad 20-letnim doświadczeniem, od
Marynarska, Nauczycielska, Prawników, Lekarska, Rybacka,
lat realizujące tego rodzaju przedsięwzięcia.
Ekonomistów, Fizyków, Elektryków, Południowa (tranzyt
Na wykonanie 24,4 km kanalizacji sanitarnej
do ul. Chemicznej), Zachodnia, Słoneczna,
mają 21 miesięcy. Obecnie trwają prace orWójtowska, Orkana, Św. Ludwika,
HENRyK BŁAŻUSIAK, Prezes Zarządu
ganizacyjne
i przygotowawcze, pierwsze roPoligonowa, Ku Dołom, Witosa
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.
boty mają rozpocząć się w Bojkowie już we
(budynki nr 5 i 7)
z o.o. w Gliwicach: Złożenie przez mieszkańców
wrześniu. Całkowita wartość tej inwestycji to
dzielnic Bojków i Ostropa pisemnych deklaracji
21 621 874,71 PLN netto.
podłączenia się do kanalizacji sanitarnej,
w znacznym stopniu przyczyniło się do osiągnięcia
celu, jakim było pozyskanie środków unijnych na
skanalizowanie tych terenów.

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Gliwicach,
44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47,
pwik@pwik.gliwice.pl ,
telefon: 32-232-17-06.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
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Nowy czołg z Gliwic

Wybudują kolejne TBS-y
To trzeci etap inwestycji przy ul. Granicznej. Prawie
dwa lata temu powstało tam mini – osiedle ze 107
lokalami w 4 budynkach. Teraz ZBM II TBS wybuduje tu kolejne 54 mieszkania. Właśnie rusza budowa.

Nazywa się PL-01 Concept. Naszpikowany został nowoczesną technologią
i wygląda niezwykle efektownie.

Lokale znajdą się w dwóch
nowych budynkach o zróżnicowanym standardzie. W bardziej komfortowym obiekcie
zaplanowano m.in. windę,
garaż podziemny i przestronne mieszkania. To zamierzenie może jednak zweryfikować
surowe prawo rynku mieszkaniowego. Za komfort trzeba
zapłacić więcej i na tą chwilę
mieszkania te nie cieszą się
dużą popularnością.

wany nie tylko przez
polską armię, ale
także przez zagranicznych odbiorców.
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W OBRUM-ie liczą,
że „gliwicki” czołg
będzie wykorzysty.
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charakteru. Teraz mieszkania
budowane są głównie na cele
komercyjne, bez preferencyjnego – zwłaszcza dla osób
niezamożnych – systemu czynszowego.
– Myślę, że w nowej rzeczywistości odnajdujemy się
całkiem dobrze. Budżet jest
dopięty, a sprzedaż mieszkań zasila środki na przyszłe
inwestycje. Z drugiej strony,
niektóre nasze plany nieco się
opóźnią, ponieważ musimy na
bieżąco nadzorować czy mamy
wystarczające środki finansowe na ich realizację – wyjaśnia
Irena Zarzycka z ZBM II TBS.

– Myślimy o zrównoważeniu
poziomu obu budynków, kalkulujemy koszta i na dniach
podejmiemy decyzję. Docelowo przewidujemy by w tej inwestycji 30% mieszkań przeznaczonych było pod wynajem,
a 70% na sprzedaż – mówi
Irena Zarzycka, dyrektor ds.
technicznych w ZBM II TBS.

Te cechy mają zapewnić swobodne prowadzenie działań
wojskowych w miastach i na
terenach zamkniętych.

– Mamy ambicję aby nasz
czołg stał się elementem
wyposażenia sił zbrojnych
innych krajów NATO. Byłby
to ogromny sukces i duże
wyróżnienie dla Polski –
mówi Andrzej Szortyka,
Prezes Zarządu OBRUM Sp.
z.o.o i ZM BUMAR-Łabędy SA.
R

W najbliższych dniach OBRUM
wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie projektu z Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju. Jeśli
takie fundusze zostaną pozyskane, a idea zostanie zaaprobowana przez MON, w ciągu trzech lat
przygotowany zostanie prototyp
pojazdu. Po kolejnych dwóch
latach powinna rozpocząć się
produkcja seryjna.
(msz)

Na polu walki pojazd
ma służyć do wsparcia sił lądowych. Będzie lekki, niewielki
i bardzo mobilny.

Zaprezentowany w zeszłym
tygodniu dziennikarzom koncepcyjny Wóz Wsparcia Bezpośredniego to zapowiedź prototypu, który ma szansę zostać
opracowany za trzy lata. Po
kolejnych dwóch, mogłaby się
rozpocząć produkcja seryjna.
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Mieszkania w trzypiętrowych
obiektach będą miały zróżnicowany metraż, od 35 do 90 m2.
Koszt inwestycji to około 15
mln złotych. Wykonawca na
jej realizację ma 20 miesięcy.
Nowi lokatorzy powinni wprowadzić się pod koniec 2015r.

Ofiarą tej ostrożniejszej polityki finansowej padła inwestycja
przy ul. Dworcowej. Wybudowane już TBS-y przy ul. Jana
Pawła II i Mikołowskiej miały
zostać domknięte plombą zaprojektowaną przez pracownię
SSC Architekci z Krakowa. Według pierwszych planów, prace miały ruszyć w IV kwartale
bieżącego roku. Już wiadomo,
że decyzje o rozpoczęciu inwestycji zostaną podjęte dopiero
w przyszłym roku.

Zmiany na rynku mieszkaniowym sprawiły, że działalność
TBS musiała nabrać nowego

ZBM II TBS przez 12 lat wybudował w Gliwicach 795
mieszkań.
(msz)
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PRACA DLA
OPERATORA KAMERY/MONTAŻYSTY
w lokalnej Telewizji IMPERIUM Gliwice. Zgłoszenia w formie elektronicznej
prosimy przesyłać na adres telewizja@tvimperium.pl. Więcej informacji: 601 53 71 73

ZDROWA DIETA

Pan Maciej podcza
s kuracji
w naszym centru
m zrzucił
41 kg! Gratulujem
y!

Po kuracji

NA JESIENNE CHŁODY
Wrzesień to miesiąc ostatnich ciepłych dni. Dobrze byłoby już
zacząć przygotowywać organizm na chłód i mróz. Co radzą
dietetycy odnośnie jesiennego jadłospisu, aby mieć siłę, energię
i wspomagać organizm w walce z wirusami?
– Najważniejsze żeby jesienią
i zimą nasza dieta była jak najbardziej zróżnicowana – radzi
dietetyk Naturhouse, Monika
Tekla. – Tak, aby dostarczyć sobie wszystkich niezbędnych substancji. Nie może w niej zabraknąć świeżych warzyw i owoców,
produktów z pełnego przemiału,nabiału oraz bardzo cennych
w składniki odżywcze nasion,
kiełków czy orzechów.
Wakacyjne chwile już za nami,
a najlepszym sposobem aby
zadbać o siebie przed zimą jest
wizyta w naszym Centrum Dietetycznym gdzie wspólnie z paną
Moniką można ustalić zdrowy

24.09.2013 (nr 637)

jadłospis. Każdy z nas słyszał
o uzdrawiającej sile czosnku czy
cytrusów ale nie każdy już wie, że
świetnie wspomaga odporność
kapusta w której obecna jest
glutamina, marchewka bogata
w beta karoten – silny przeciwutleniacz, a także grzyby zawierające
beta glukany,które przyśpieszają
produkcje komórek NK i limfocytów walczących z infekcjami.

Przed kura

cją

Nasze Centrum znajduje się
w ścisłym centrum Gliwic przy
rynku na ul. Bytomskiej 8. Przy
wsparciu naszej Pani Dietetyk
łatwiej będzie dobrać odpowiedni jadłospis, zgubić nadprogramowe kilogramy, odzyskać

szczupłą sylwetkę, poczuć się
zdrowiej i przywitać jesień ze
wspaniałym samopoczuciem
i pozytywnym nastawieniem.
Nasze zdrowie i to jak się czujemy zależy w przede wszystkim
od dobrze zbilansowanej diety.

Dodatkowo, rozpoczynając kurację do
15 października weźmiesz udział w konkursie, w którym
do wygrania wiele
atrakcyjnych nagród,
w tym weekendowy
pobyt dla dwóch
osób w luksusowym
hotelu SPA!

www.gazeta-miejska.pl

Osobom rozpoczynającym kurację oferujemy fachową opiekę,
regularne cotygodniowe wizyty,
indywidualnie dobraną dietę.
Stawiamy przede wszystkim na
nasze kilkuletnie doświadczenie
i przyjazną atmosferę, o którą
dba personel naszego Centrum.
O efektach świadczą spektakularne wyniki kuracji i zadowoleni
klienci – jak widoczny na zdjęciu
pan Maciej który schudł w na-

szym Centrum 41kg. Nie czekaj
– umów się na wizytę i pomóż
sobie w osiągnięciu wymarzonej
sylwetki. Zapraszamy!

Centrum Dietetyczne
Naturhouse
Gliwice, ul. Bytomska 8
tel. (32) 331 50 14
kom. 531-271-522
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Nowe światło na miasto
Zmiana nocnego charakteru miasta, wyodrębnienie
głównych traktów komunikacyjnych, i co oczywiste,
oszczędności – to główne powody, dla których Gliwice
inwestują w nowe uliczne oświetlenie.
Nowe oświetlenie docelowo
obejmie swoim zasięgiem całe
miasto. Będzie to jednak proces
rozłożony w czasie. Na pierwszy
ogień poszła ul. Pszczyńska,
która jest początkowym etapem
tzw. masterplanu oświetlenia
obszaru miejskiego.

życie energii, ograniczenie „zaśmiecenia światłem” i obniżenia kosztów eksploatacyjnych
urządzeń oświetleniowych.
Według masterplanu kolejnymi
miejscami, które rozbłysną nowym, ledowym oświetleniem są
główne ulice w mieście: Toszecka, Zwycięstwa, Rybnicka, Tarnogórska, Kozielska, Daszyńskiego,
Dworcowa, ulice Starówki oraz osi
Politechniki (Akademicka, Strzody, Wyszyńskiego, plac Piłsudskiego). Niewykluczone jednak, że
mieszkańcy małych, niewymienionych wyżej uliczek zobaczą swoją
okolicę w nowym świetle wcześniej niż ci, którzy mieszkają przy
głównych trasach. Nowe latarnie
będą się bowiem pojawiać także
przy okazji inwestycji drogowych
czy bieżących remontów.

podniesienie ogólnej jakości
oświetlenia publicznego – wyjaśnia Mariola Pendziałek, naczelnik Wydziału Przedsięwzięć
Gospodarczych i Usług Komunalnych gliwickiego magistratu.

Wzdłuż ul.
Pszczyńskiej stanęło 165 nowych
latarni, wcześniej
było ich 93.

– Zadaniem Masterplanu, jako
długookresowego narzędzia
planistycznego, jest stworzenie
podstaw do uporządkowania
struktury oświetlenia w Gliwicach, nadanie mu swoistego
charakteru i klimatu świetlnego, ułatwieniu orientacji i czytelności w przestrzeni oraz

Wśród zalet nowego rozwiązania magistraccy urzędnicy
wymieniają m.in. mniejsze zu-

Do tej pory ul. Pszczyńską oświetlały starszego typu oprawy sodowe o mocy ok. 40 kW. W trakcie modernizacji,
na odcinku od ul. Wrocławskiej do wiaduktu kolejowego
przed autostradą A4, zainstalowano nowe słupy oświetleniowe wyposażone w nowoczesne oprawy LED o łącznej
mocy 26,2 kW. Aby obniżyć koszty energii elektrycznej,
oprawy firmy Philips Speedstar (poza rejonem skrzyżowań
i przejść dla pieszych) zostały wyposażone w redukcję
mocy w godzinach późnonocnych. Przed modernizacją
zużycie energii utrzymywane było na poziomie 160 tys.
kWh – po modernizacji ok. 91 tys. kWh. Koszty energii zużywanej do oświetlenia zmodernizowanego odcinka będą
zatem niższe o co najmniej 30 tys. zł rocznie.
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165 nowych latarni przy ul. Pszczyńskiej to pierwszy etap
modernizacji oświetlenia miejskiego

Zgodnie z masterplanem oświetlenia dla Gliwic, historyczna
kolebka miasta – Starówka
– oświetlona będzie światłem
bardzo ciepłym, kojarzącym się
z ogniem łuczywa. Otoczona
będzie elementami świetlnymi
wyznaczającymi położenie nieistniejących murów miejskich. Od
niej wyraźnie oddzielać się będzie obszar centrum, oświetlony
światłem ciepłym, jednak nieco
chłodniejszym niż Stare Miasto.

– Tempo realizacji będzie uzależnione od możliwości finansowych Miasta oraz od wysokości środków zewnętrznych,
o które będziemy zabiegać –
tłumaczy Mariola Pendziałek.
Dlatego też, nie można jeszcze
określić, kiedy proces wymiany
oświetlenia się zakończy oraz
ile będzie kosztował.
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niki, kojarzący się
z nowoczesnością
i prekursorstwem
oświetlony zostanie
światłem neutralnym lub chłodnym.

Zróżnicowane
światło dla
każdej z dzielnic

Ważnym elementem masterplanu jest wyraźne wyodrębnienie głównych traktów komunikacyjnych promieniście
rozchodzących się od centrum,
jak np. ulic Pszczyńskiej czy
Rybnickiej i wielu innych.
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Na wspomnianym już odcinku
ul. Pszczyńskiej koszt modernizacji oświetlenia wyniósł
prawie 1,2 mln zł. Środki pochodzą z budżetu miasta.

– Chcemy je zaznaczyć wyraźnie chłodniejszym światłem niż
wszystkie pozostałe ulice, z wy-

Obszar Politech.

korzystaniem najnowocześniejszych opraw np. LED. Spowoduje
to powstanie bardzo czytelnego
układu komunikacyjnego. Np.
osoba jadąca autostradą, czy
inną drogą, omijającą centrum
Gliwic, które zwykle są oświetlone przy pomocy żółtego światła
lamp sodowych, z daleka będzie
widziała poprzeczną drogę w kolorze chłodno białym, prowadzącą do centrum – dodaje Mariola
Pendziałek.
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Katarzyna Klimek
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Kładą tory na
Górnych Wałów
Od kilku lat tramwajowe torowiska systematycznie znikają z gliwickich ulic. Wyjątek stanowi stary fragment wąskotorowej mijanki na
ulicy Górnych Wałów. Właśnie wracają tam
zdjęte na czas remontu XIX-wieczne tory.
Ich obecność nie oznacza jednak, że przez ul. Górnych Wałów będzie poprowadzona linia
tramwajowa. Tory to pamiątka
po linii zlikwidowanej na początku XX wieku.
Powrót fragmentu torowiska to
kolejny etap prac remontowych
na ul. Górnych Wałów. Wcześniej,
szyny zostały zdjęte ze względu
na podziemne roboty budowlane. Choć tory nie są wpisane do
rejestru zabytków, to znajdują się
pod ochroną konserwatorską i ich
całkowite usunięcie zostało zablokowane przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.

jest pozostałością po jednej
z pierwszych gliwickich linii tramwajowych, uruchomionej pod
koniec XIX wieku. Była to trasa
tramwaju wąskotorowego. Stacja początkowa znajdowała się
na Placu Inwalidów. Początkowo,
w centrum miasta tramwaje były
ciągnięte przez konie, znacznie...
cichsze od stosowanych wówczas silników parowych.
W tej chwili zabytkowe tory, to
poza małym odcinkiem w Bytomiu, jedyne miejsce na Górnym
Śląsku, świadczące o obecności w naszym regionie linii
tramwaju wąskotorowego.
(pz, msz)

Fot. Piotr Zamojski

Mijanka o prześwicie 785 mm
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Skazańcy czy wampiry?

W NOWEJ SIEDZIBIE KARTY ZDROWIA BĘDĄ WYDAWANE OD RĘKI

Przeprowadzka NFZ
30 września gliwicka placówka Narodowego Funduszu Zdrowia przeniesie się
do nowej siedziby. Dotychczas mieściła
się ona przy ul. Górnych Wałów. Z końcem miesiąca NFZ będzie przyjmował
interesantów przy ul. Wincentego Pola
7 w budynku Gliwickich Zakładów Urządzeń Technicznych.

Nowa lokalizacja gliwickiego
oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia nie jest przypadkowa.
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Znaczną różnicę zauważą
przede wszystkim zmotoryzowani interesanci – przy ul.
Wincentego Pola znajdują się
dwa parkingi. Niedaleko nowej
siedziby są także przystanki
kilku linii autobusowych, w tym
A4. Nowa siedziba będzie także
lepiej dostosowana do przyjmowania osób niepełnosprawnych.
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Zmiany zwyrodnieniowe kręgów,
zdaniem archeologów mogą
oznaczać, że były to osoby z nizin społecznych. Wśród 14 przebadanych szkieletów, większość
należała do osób dorosłych,
zmarłych przed 35 rokiem życia. Były to zarówno kobiety jak
i mężczyźni. Analiza ich kręgów
szyjnych wskazuje, że większość
z nich została ścięta mieczem
lub toporem katowskim.
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Przeprowadzona przez firmę
Mentor Consulting ekspertyza
archeologiczna, nie pozwala
jeszcze na wyciągnięcie ostatecznych wniosków. Nie ma
jednak pewności czy gliwicka
zagadka kiedykolwiek zostanie definitywnie rozwiązana.
– W ostatecznej analizie badań, będziemy starali się odpowiedzieć jednoznacznie na
pytanie o gliwickie pochówki,
ale czy wszystkie wątpliwości
zostaną rozwiane, tego jeszcze
nie można stwierdzić – mówi
archeolog Łukasz Obtułowicz,
kierownik badań gliwickiego
cmentarzyska szkieletowego.
Prace trwają, a szczegółowe
wyniki powinniśmy poznać
dopiero za pół roku.
(msz)

Na placu budowy Drogowej Trasy
Średnicowej znaleziono łącznie
44 pochówki, w tym 17 nietypowych z czaszkami umieszczonymi wokół kolan. W ten sposób,
w czasach średniowiecznych
traktowano osoby uznawane za
wampiry. Ten zabieg miał uchronić przed ich ponownym powrotem na świat. Gliwickie odkrycie zelektryzowało na początku

Z którego wieku pochodzi gliwickie znalezisko? Materiał
poddany ekspertyzie nie daje
.

lipca media na całym świecie.
Archeolodzy podkreślając wagę
odkrycia, tonowali jednak sensacyjne nastroje, wskazując także
na inne hipotezy tej nietypowej
formy pochówku.

jasnej odpowiedzi. Elementy
znalezione wokół grobów pochodzą z różnych okresów historycznych. Oprócz gwoździ i cegieł,
archeolodzy natrafili m.in. na
szklany paciorek, fragmenty ceramiki i posrebrzany pierścionek
z oczkiem wykonanym z niezidentyfikowanego materiału.
Według wstępnych szacunków,
archeolodzy datują szczątki na
okres XVI-XVII wieku.

Wstępna analiza ludzkich
szczątków odkrytych na budowie DTŚ, nie rozstrzyga czy były
to tzw. pochówki antywampiryczne. Być może tajemnicze
szkielety należały do przestępców skazanych na śmierć.

Ważną zmianą będzie nowa
procedura wydawania Kart
Ubezpieczenia Zdrowotnego.
Dotychczas,
ubezpieczeni
chcąc uzyskać „kartę zdrowia”,
musieli dwukrotnie udać się do
placówki NFZ, a wyrobienie samego dokumentu trwało około
dwóch tygodni. Załatwienie
KUZ w nowej siedzibie będzie
o wiele szybsze. Karty będą wydawane od ręki, za ukazaniem
dowodu osobistego lub innego
dokumentu tożsamości.
(pz)

Wśród ok. 50 propozycji przeprowadzki, budynek
GZUT-u okazał się
najbardziej korzystnym miejscem pod
względem ekonomicznym i praktycznym.

Główną przyczyną zmiany
lokalizacji było wymówienie
przez miasto dalszego wynajmu. Miejsce po jeszcze
aktualnej siedzibie NFZ przy
ul. Górnych Wałów 9 prawdopodobnie zajmie Ośrodek
Pomocy Społecznej.

Zginęli od ciosu mieczem, mieli
mniej niż 35 lat. Są pierwsze wyniki
badań „gliwickich wampirów”
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MAGISTRAT: „PROBLEM POWINIEN ZOSTAĆ ROZWIĄZANY DO 10 PAŹDZIERNIKA”

Segregacja z problemami
Niedługo miną trzy miesiące od wejścia w życie tzw. ustawy
śmieciowej. Na rozpoczęcie selekcji odpadów część gliwiczan
nie ma jednak szans – ciągle brakuje odpowiednich pojemników do segregacji odpadów.
Rewolucyjne zmiany miały
wejść w życie na początku lipca. Po tygodniu, gdy na wielu
śmietnikach nic się nie zmieniło, magistrat informował
o paru dniach opóźnienia. Do
dzisiaj problem nie został jednak rozwiązany.

na odpady odbywa
się powoli, ale sukcesywnie.

powiednie kontenery to prawdziwa „gehenna” – przyznaje
Marek Pływaczyk, ogólnopolski przedstawiciel firmy i zaznacza, że nowa ustawa spowodowała spore zamieszanie na
rynku wywozu odpadów.

Gdy tylko producenci dostarczą
odpowiednie kontenery, te natychmiast trafiają „na miasto”.
Śmieci gromadzone przez
mieszkańców, którzy zobowiązali się do segregacji, a ciągle
nie mogą tego robić, trafiają
do sortowni Remondis-u, gdzie
dokonywana jest ich selekcja.

Jak informują
nas w magistracie,
w Gliwicach wymiana pojemników

Wydaje się, że źródło problemu leży
w niedostarczeniu
na czas odpowiednich pojemników
do segregacji.

– Często jest też tak, że zarządcy poszczególnych nieruchomości nie wskazali terenu
na którym mogą pojawić się
pojemniki. W tym wypadku
wina leży po ich stronie. Przedsiębiorstwo wywożące odpady
nic nie może w tym wypadku
zrobić – mówi Mariola Pendziałek z Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług
Komunalnych Urzędu Miasta
w Gliwicach.

Według zapewnień urzędników,
problem powinien
zostać rozwiązany
do 10 października.
Remondis zapewnił ponoć magistrat, że do tego czasu otrzyma od dostawców odpowiednie
pojemniki. Wtedy też miasto
zacznie baczniej przyglądać się
mieszkańcom zobowiązanym
do segregacji odpadów.

Czy jednak odpowiedzialne za
wywóz śmieci konsorcjum firm
Remondis Gliwice i Remondis
Tarnowskie Góry, odpowiednio
wcześnie zatroszczyło się o ich
zamówienie? Tego nie wiadomo. Od prawie dwóch miesięcy
nie sposób skontaktować się
z przedstawicielami gliwickiego
oddziału firmy.
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W Gliwicach koszt wywozu odpadów został uzależniony od
powierzchni lokalu mieszkaniowego.
(msz)
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– W momencie, kiedy wszyscy, którzy zadeklarowali segregację zostaną wyposażeni
w odpowiednie kontenery,
rozpoczniemy ich wyrywkową
kontrolę – informuje Mariola
Pendziałek.

– Zaopatrzenie miast w odR

w przeciągu dwóch lat.

Umowa zobowiązująca Remondis do wywożenia odpadów komunalnych na terenie
Gliwic, została zawarta na 24
miesiące i zaczęła obowiązywać 1 lipca. Miasto zapłaci
firmie około 32 mln złotych,
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Na Portowej
nie poświecą

działek, naczelnik Wydziału
Przedsięwzięć Gospodarczych
i Usług Komunalnych.
Wątpliwości co do słuszności
montażu oświetlenia nie ma
gliwicka policja.
– Zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Transportu, droga ze
względów bezpieczeństwa powinna być oświetlona, w szczególności na skrzyżowaniu
skanalizowanym z wyspami
w krawężnikach. Szczególnie
ważnym elementem poprawy
bezpieczeństwa jest oświetlenie rejonów przejść dla pieszych – komentuje komisarz
Marek Słomski, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach.

Dopiero po zakończeniu budowy gliwickiej części Drogowej Trasy Średnicowej pojawi się szansa, że ulica
Portowa będzie w całości oświecona.
Póki co, na dość sporym odcinku, kierowcy wciąż będą jeździć po ciemku.
Obecnie ul. Portowa oświetlona jest na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana Śliwki do
terenów Śląskiego Centrum
Logistyki S.A.

budowa oświetlenia zostanie
umieszczona w propozycjach
inwestycji na rok 2013.

– Do czasu zakończenia prac
związanych z budową Drogowej Trasy Średnicowej, nie
planuje się rozbudowy oświetlenia ul. Portowej na odcinku
od Śląskiego Centrum Logistyki do skrzyżowania z ul.
Staromiejską. Wszelkie prace projektowe w tym rejonie
polegające na rozbudowie
oświetlenia drogowego będą
możliwe po wybudowaniu DTŚ
– informuje nas Mariola Pen-

Wbrew powszechnej opinii, za
oświetlenie dróg w mieście
nie odpowiada Zarząd Dróg
Miejskich, lecz jeden z wydziałów w magistracie. Gdy
na początku ubiegłego roku,
po zgłoszeniach Czytelników,
na łamach „Gazety Miejskiej”
i portalu 24gliwice sygnalizowaliśmy urzędnikom ten problem, poinformowano nas, że
reklama

.

.
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Wydaje się jednak, że
brak oświetlenia na
tym odcinku stanowi
większe utrapienie dla
kierowców – ul. Portowa jest łącznikiem
dla mieszkańców
Łabęd, jednej z liczniejszych dzielnic.

Niestety, jak udało
nam się dowiedzieć,
rozbudowa oświetlenia na ul. Portowej
może odbyć się dopiero w 2015 roku.

Kierowcy jadący do
Łabęd, a więc do
skrzyżowania z ul.
Staromiejską, mogą
jedynie liczyć na reflektory samochodów.
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Ruch pieszych w tej części należy raczej do rzadkości. Jak
wynika ze statystyk gliwickiej
policji, w samym pierwszym
półroczu bieżącego roku na ul.
Portowej doszło do 27 kolizji
i wypadków, co jest dziewiątym
wynikiem jeśli chodzi miejskie
drogi.
(mpp)
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nieruchomości

usługi

Bojków sprzedam pilnie działkę
bud.-rolną. Pow. 4.400 m2, cena
65 zł/m2. Tel. 507-580-780.

!Czyszczenie dywanów (u
klienta lub odbiór), tapicerek.
Sprzątanie. Mycie okien. Firma
Blitz. Tel. 32 234-21-72, kom.
510-286-736.

Działkę budowlaną 905 m², ŁUBIE
koło Pyskowic, częściowo uzbrojoną sprzedam 727-206-990.
Garaż Sikornik – murowany 18
m2, cena 24.000. 725-637-548.

!Dekarstwo-Blacharstwo, Budowlane! Solidnie i Fachowo.
Tel. 888-820-581.
!POGOTOWIE KOMPUTEROWE
dla firm i klientów indywidualnych. Tel. 500-400-778

Sprzedam budynek 4-rodzinny
286 m2 w Zabrzu, działka
1560 m2. 502-359-953.

50.000 rata 889 zł. 535-000-286.

Sprzedam działkę budowlaną
uzbrojoną 1.465 m2 w Wielowsi (30 km od Gliwic). Cena 80
zł/m2. Spokojna okolica. Tel.
505-728-253.

AROMATYZACJA WNĘTRZ
I IMPREZ, www.scentek.pl
606-463-883. Dobór kompozycji zapachowej gratis.

Sprzedam działki inwestycyjne
z zabudową warsztatową w
okolicy DTŚ 509-502-300.

AS-DREW parkiety – oferuje; Bezpyłowe Cyklinowanie
Układanie Parkietu Odnawianie
Drewnianych Schodów. TEL.
691-539-589.

Sprzedam lokal użytkowy 50
m2 i 94 m2 w Gliwicach.
502-359-953.

BAŁUCKI TELEWIZORY, NAPRAWA DOMOWA, DEKODERY
TV NAZIEMNEJ. Tel. 32 23486-65, 692-666-418.

Sprzedam M4, w centrum Gliwic,
90 m2, I piętro w kamienicy,
w dobrym stanie, c.o. etażowe,
nowa instalacja wod-kan, kominek, nowe okna pcv. Bez pośredników 190 tys. zł. 601-588-358.
Sprzedam mieszkanie 48 m2, 2
pok. Zabrze-Helenka. Tel. dom.
0049/6401/34-28.

Bankowe kredyty, chwilówki do 7.000, 10.000 już od
149 zł, 35.000 już od 399 zł.
Zabrze 776-13-40, Bytom 28314-37, Katowice 782-39-20.

Sprzedam połowę bliźniaka,
stan surowy zamknięty. Cena
360 tysięcy. Tel. 880-455-654.

BOUTIQUE LAPLAYA78
ODZIEŻ DLA KOBIET Z KLASĄ
i INNE. Gliwice, OKRZEI 11.
Tel. 601-490-293.

Sprzedam przyczepę kempingową nad jeziorem w Pławniowicach. 502-359-953.

Brykiet, Pellet LAVA, Rozpałka,
Transport. 603-549-140 lub 32
238-77-92.

Tanio wynajmę lokal 30 m2 –
ul. Krupnicza 16-III p. 500 zł,
tel. 607-168-699.

Chcesz oddać dom do użytkownia, świadectwa energetyczne.
Tel. 508-145-905.

Zabrze, porządne biuro 60 m2,
3 pokoje; lokale.telsil.com.pl
32 276-07-00.

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW,
remonty i malowanie elewacji.
Tel. 607-969-200.
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MONTAŻ OGRODZEŃ oraz
FURTEK i BRAM. Tel. 602-332434.
NAP. PRALEK, LODÓWEK.
Usuwanie oraz montaż inst.
elekt., nap. Bojlerów, term.
Tel. 694-506-777.
OBIADY, WYROBY GARMAŻERYJNE, zdrowe, tanie i
smaczne. Konsumpcja na
miejscu lub z dowozem (pow.
10 szt.). Warsztaty szkolne
ZSE-U, Gliwice, ul. Kozielska 1.
32 231-76-32 w 112.
ODDŁUŻENIOWE 535-553-383.
POMIARY INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ mieszkania,
domki. PROTOKOŁY – badań i
sprawdzeń ochrony przeciwpożarowej, potrzebne do oddania
domu do użytkowania. Tel.
508-145-905.

REMONTY DROBNE I KOMPLEKSOWE: kafelki, panele, ścianki,
gładź, malowanie. Konkurencyjne
ceny. 794-365-754, 601-855-141.

RTV naprawa domowa. Tel. 32
279-42-79, 605-285-957.

REMONTY KLATEK SCHODOWYCH, malowanie, tapetowanie, gipsy, panele. Tel./fax 32
230-59-52, 606-463-883.
RENOWACJA MEBLI tel. 787
808 612, 32 270 01 12.

Skup złomu i metali kolorowych, demontaż konstrukcji
stalowych, ogrodzeń, pieców,
maszyn itp. Możliwość
dojazdu z wagą. Płatność gotówką. Bezpłatny transport.
515-191-401.

WĘGIEL WORKOWANY orzech,
eko-groszek, groszek, dowóz do
klienta. Tel. 515-191-401.
www.BRUKARSTWOGLIWICE.pl
502-611-988 lub 509-962-089.

ciąg dalszy na stronie 11

ROLETY materiałowe dzień-noc,
ŻALUZJE aluminiowe i drewniane, MOSKITIERY ramkowe – a
to wszystko produkujemy na
wymiar. Tel. 532-591-875.
TAPICER U KLIENTA – wymiana
gąbek, podnośniki itp., obicia
krzeseł, drzwi. 517-771-604.

reklama

Pranie wypoczynków, dywanów, tapicerek. Tanio i solidnie. Tel. 793-690-513.
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REMONTY drobne i kompleksowe; kafelki, tapety, panele,
gipsy, drzwi, okna, elektryka,
gaz, wod-kan. Tel. 602-288-031
lub 32 703-58-11 po 20.00
www.grupa-remontowa.pl

reklama
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FIRMA Z DŁUGOLETNIM
DOŚWIADCZENIEM
WYKONUJE:
• więźby dachowe
• wszystkie rodzaje pokryć
dachowych
• obróbki blacharskie
• ocieplanie budynków
• roboty ogólnobudowlane
tel. 32/ 235-38-94,
tel. 505-036-009
www.pion-bud.pl
Instalacje wod-kan-co-gaz,
uprawnienia. Tel. 798-293-847.
Kafelkowanie, panele, malarskie
– TANIO!!! Tel. 787-672-048.
Malowanie, Tapety, Gładzie,
Panele Podłogowe. Transport.
Doświadczenie. Tel. 512-878-630.
Malowanie, tapety, gładź – bezpyłowo. Odsuwamy meble, myjemy.
32 235-61-32, 607-969-758.

Meble pokojowe, tapicerowane,
kuchnie, zabudowy, szafy, rolety.
Tel. 270-00-09, 695-899-863.
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ogłoszenia drobne
Kupię używane książki stare
nowe. DOJADĘ. PŁATNE GOTÓWKĄ! 662-330-579.

ciąg dalszy ze strony 10

dam pracę

auto-moto

Firma budowlana poszukuje
murarzy, zbrojarzy. Praca od
zaraz. Kontakt: 505 037 336
Firma budowlana zatrudni:
pracowników do robót budowlanych u pomocników. Tel. 508622-212, 511-325-983.
Montażystę okien, murarza zatrudnię. Tel.: 607-939-760.
Roznoszenie ulotek do skrzynek
pocztowych. Praca stała, także
uczniowie. Tel. 32 235-12-98.
Telemarketer – jesteś dobry?
Zarabiaj dobrze! Gliwice, Chorzów. 32 232-05-28.
Zatrudnię HANDLOWCA do
pomiaru okien, rolet, bram,
drzwi. Tel. 502-360-063.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E,
transport krajowy. 784-973-793.
Zatrudnię mechanika elekromechanika samochodowego, tel.
602-355-773 z doświadczeniem.
Zatrudnię operatora żurawia
samojezdnego 35 ton z prawem
jazdy kat. C. Tel. 509-503-200.

zdrowie
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Duża klatka dla ptaków, wys. 80
cm, plus stolik. Używana, 40 zł.
Wiadomość w redakcji lub 50310-60-19 w godz. 9.00-16.00.
KUPIĘ MONETY, II RP, PRL, III
RP, okolicznościowe 2 zł. Tel.
692-003-088.
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AUTOSKUP – kupię każdy samochód osobowy i dostawczy. Tel.
32 793-94-11, 660-476-276.
Kupię każde auto, rozbite, stare,
na złom. Tel. 666-601-279.

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

R

AUDI A4 AVANT, 2.0 Tdi, I właściciel, MODEL 2010, kombi, 83
tys. km, szary QUARZ metalic,
bezwyp. LED przód tył, parktronic tył, MMI, kolorowy wyśw.,
opony zimowe, poprz. dach., 65
tys. zł. 603-05-88-66.

KUPIĘ SAMOCHODY OSOBOWE
I DOSTAWCZE DO 3.000 ZŁ.
STAN OBOJĘTNY. 798-718-455.
.

Kupię wszystkie samochody do
5 tys. zł. Dojazd do klienta. Tel.
797-496-632.
KUPIĘ WSZYSTKIE SAMOCHODY
w całości i i na części. Do wyrejestrowania. Tel. 514-077-737.
SKUP AUT – OSOBOWE, DOSTAWCZE. Całe lub uszkodzone. Najlepsze ceny. Tel. 500-349-500.
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Terapie naturalne Aneta Roskosz, certyfikowana terapeutka. Jasnowidzenie, uzdrawianie
ciała, duszy i losu. Tel. 669973-339, 884-604-251.

inne
ANTYKWARIAT – skup książek
z dojazdem. Dobrze płacimy.
Tel. 793-756-793.
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Rybnicka, Pszczyńska,
Toszecka – tu lepiej
zwolnić
W ciągu pierwszego półrocza 2013 roku, na gliwickich
drogach doszło do prawie 1500 wypadków i kolizji samochodowych. 145 osób zostało rannych. W jakich miejscach miasta lepiej zdjąć nogę z gazu?
Szczególnie niebezpieczne są
drogi dojazdowe do centrum
Gliwic. Tam kierowcy rozwijają największe prędkości. Na
ul. Rybnickiej, w pierwszych
sześciu miesiącach roku doszło do 87 wypadków, na ul.
Pszczyńskiej do 68, na ul. Toszeckiej i Kozielskiej 55.

Niewątpliwie statystyki tych ulic zawyża
ich długość, jednak jak
zaznacza policja, to
właśnie na takich arteriach kierowcy pozwalają sobie na więcej.
– Długie i proste odcinki zachęcają do szybszej jazdy,
kierowcy tracą koncentrację
i w nagłej sytuacji nie są już
w stanie skutecznie zareagować – tłumaczy komisarz Marek Słomski z Komendy Miejskiej w Gliwicach.

Strefą szczególnie niebezpieczną jest fragment DK88, na granicy z Zabrzem, gdzie od
kilku lat znajduje się
tzw. „czarny punkt”.
Wypadki, do których
tu dochodzi, zazwyczaj
niosą ze sobą śmiertelne żniwo.
– Kierowcy nie zauważają znaków, zdarza się, że przejeżdżają przez skrzyżowanie na czerwonym świetle, wtedy tragedia
gotowa – mówi Marek Słomski.

zmalała. Dochodzi tylko do drobnych kolizji – mówi.
(msz)
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Co ciekawe, nie jest wypadkowym miejscem słynny „pajączek”
(przy dawnym kinie „Apollo”).
Trudne i nielubiane przez mieszkańców skrzyżowanie ze względu na wzmożony ruch i stopień
skomplikowania zmusza kierowców do większej ostrożności.
Jadą tam wolniej i uważniej.
Z tego samego powodu, do
stosunkowo małej liczby kolizji
dochodzi w samym centrum miasta, gdzie korki i wzmożony ruch
zmuszają do wolniejszej jazdy.

Jak podaje policja,
w pierwszym półroczu
tego roku, rannych
zostało 145 osób.
W całym 2012 roku,
obrażeń doznały 433
osoby.
Niestety, na gliwickich drogach nie obyło się bez ofiar
śmiertelnych. W zeszłym roku
zginęło 28 osób, rok wcześniej
29. Według tegorocznych statystyk, które obejmują okres
do końca czerwca, na terenie
miasta nie było wypadku śmiertelnego. Ten korzystny bilans
nie został jednak utrzymany.
Niedawno doszło do śmiertelnego potrącenia 58-letniej
kobiety na ul. Toszeckiej.
Jak poprawić bezpieczeństwo
na gliwickich drogach? Komisarz Marek Słomski zwraca
uwagę na konstrukcję skrzyżowań. Ich najbezpieczniejszą
formą są ronda. To, że sprzyjają bezpieczeństwu potwierdza
nam nadkomisarz Aleksandra
Nowara z Komendy Miejskiej
Policji w Rybniku, gdzie ronda
stanowią podstawowe rozwiązanie komunikacyjne na drogach.
– Odkąd w mieście zaczęły pojawiać się ronda, liczba wypadków

Fot. Gbcksm

Na których skrzyżowaniach
w mieście należy mieć się na
baczności?
– Każde skrzyżowanie z ulicami dojazdowymi do miast jest
potencjalnie niebezpieczne. Bardzo trudnym i budzącym sporo
kłopotów interpretacyjnych jest
skrzyżowanie ul. Zabrskiej, Bło-

gosławionego Czesława i Hutniczej. Tam na szczęście dochodzi
jedynie do stłuczek – informuje
Marek Słomski.
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