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Na ratunek 
najmniejszym 

sercom

Strona 12Strona 2

Z pasją niosą 
oświaty kaganek

Zabrzańska łaźnia została wybu-
dowana w 1890 r. przy kopalni 
„Królowa Luiza”. Była pierwszym 
tego typu obiektem na Górnym 
Śląsku. Przez ostatnie dekady 
popadała w ruinę. Dawny blask 
odzyskała za sprawą projektu 
realizowanego przez Muzeum 
Górnictwa Węglowego w Zabrzu. 
Tworzony od kilku lat kompleks 
Sztolnia Królowa Luiza obejmuje 
budynki, wyrobiska kopalni „Kró-
lowa Luiza” oraz Główną Kluczo-
wą Sztolnię Dziedziczną – naj-
dłuższą sztolnię w europejskim 
górnictwie węglowym, która już 
wkrótce zostanie udostępniona 
do zwiedzania. 
– Łaźnia Łańcuszkowa będzie 
bramą nowego kompleksu. Tu-

taj turyści będą rozpoczynać 
jego zwiedzanie – zapowiada 
Bartłomiej Szewczyk, dyrektor 
MGW. – W pracach związanych 
z rewitalizacją łaźni uczestniczy-
ło około stu osób. Wszystkim 
bardzo dziękuję za zaangażowa-
nie – dodaje.
W ramach rewitalizacji łaźni wy-
konano m.in. remont dachu, 
renowację elewacji, wymieniono 
okna i drzwi oraz wzmocniono 
fundamenty budynku. Wnętrze zo-
stało gruntownie uporządkowane 
i odnowione, pojawiły się betono-
we posadzki i nowe oświetlenie, 
odrestaurowano zabytkową cegłę 
oraz stuletnią ceramikę ścienną 
i podłogową. W jednej z sal przy-
gotowano część gastronomiczną, 

kolejna daje możliwość organizo-
wanie wystaw, spektakli i koncer-
tów.
– Jeszcze niedawno na przed-
sięwzięcia związane z rozwojem 
w naszym mieście turystyki prze-
mysłowej wiele osób patrzyło 
z niedowierzaniem. Patrząc na 
to, co już mamy w tym obszarze, 
jestem przekonana, że Zabrze 
będzie gościło najbardziej wyma-
gających turystów – podsumowu-
je prezydent Zabrza Małgorzata 
Mańka-Szulik.
Łaźnię można zwiedzać już te-
raz w ramach wycieczki po na-
ziemnej strefie sztolni. Goście 
będą mieli okazję do obejrzenia 
wystawy śląskiego malarstwa 
naiwnego.  (hm)

NOWE OBLICZE 
ZABYTKOWEJ ŁAŹNI

Dawne wyposażenie
Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik 

i dyrektor Bartłomiej Szewczyk

Zabrzańska Łaźnia Łańcuszkowa była pierwszym 
takim obiektem na Górnym Śląsku Otwarcie uświetniły m.in. popisy tancerzy Wystawa malarstwa naiwnego

KOLEJNA PEREŁKA NA ZABRZAŃSKIM SZLAKU 
TURYSTYKI PRZEMYSŁOWEJ

Ma trzy ogromne sale i 1,2 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. Oddana w piątek 
do użytku, po gruntownej renowacji, Łaźnia Łańcuszkowa, to miejsce, 

w którym będzie można zobaczyć spektakl lub interesującą wystawę, coś zjeść i... 
rozpocząć swą przygodę z kompleksem turystycznym Sztolnia Królowa Luiza.
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Z PASJĄ NIOSĄ 
OŚWIATY KAGANEK

Nagrodzeni nauczyciele 
na scenie Teatru Nowego

O termomodernizacjach 
szkół mówił prezes Andrzej Pilot

– Jestem dumna z naszych zabrzańskich 
nauczycieli. To wspaniali ludzie, którzy 
mają w sobie ogrom pasji i potrafią po-
rwać w przygodę wykraczającą często 
szeroko poza ramy szkolne – podkreśla 
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-
-Szulik, która została uhonorowana 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, 
nadawanym przez ministra edukacji 
narodowej za szczególne zasługi dla 
oświaty – W tym wyjątkowym dniu gra-
tuluję wszystkim pracownikom zabrzań-
skiej oświaty dorobku zawodowego oraz 
osiągnięć w pracy dydaktycznej i wycho-

wawczej, która przyczynia się także do 
wzbogacenia potencjału naszego miasta 
– dodaje pani prezydent.
Podczas uroczystości w Teatrze Nowym 
wręczone zostały Nagrody Śląskiego 
Kuratora Oświaty oraz nagrody i wyróż-
nienia przyznane przez prezydenta mia-
sta. – Zawód nauczyciela to zawód, który 
trzeba kochać. A jeśli kocha się to, co 
się robi, to nie jest to żadne wyrzeczenie 
tylko czysta przyjemność – uśmiecha się 
Aleksandra Graczewska, dyrektor Przed-
szkola nr 1 w Zabrzu. - Ja pracuję z dzieć-
mi i daje mi to ogromną radość – dodaje. 

– Zawód nauczyciela jest trudny, ale jeśli 
ma się pasję i poświęca się mu całą swo-
ją osobę, to przynosi wspaniałe efekty 
– uważa Małgorzata Makowska, założy-
cielka i choreograf grupy tanecznej MAK.
Wśród nagrodzonych nauczycieli znala-
zła się także Lidia Szafrańska, dyrektor 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Za-
brzu. – Pracuję w tym zawodzie już po-
nad ćwierć wieku. Robimy to, nie licząc 
na szczególne wyróżnienia. Pracujemy 
dla młodych ludzi i gdy obserwujemy na-
szych absolwentów, ich kariery, to widzi-
my, że nasza praca ma sens. Taki medal 

to swoiste ukoronowanie naszej pracy 
– mówi Lidia Szafrańska. Nauczycielem 
Roku, w tegorocznej edycji plebiscytu or-
ganizowanego przez „Głos Zabrza i Rudy 
Śląskiej”, została Halina Molińska 
z Przedszkola nr 49.
Przypomnijmy, że w 2014 r. na zabrzań-
ską oświatę przekazano z budżetu mia-
sta aż 244 mln zł. Warto pamiętać, że 
konsekwentnie realizowane są  inwesty-
cje, których celem jest poprawa warun-
ków kształcenia młodych ludzi. W tym 
roku do użytku oddane zostało nowo-
czesne przedszkole w Mikulczycach. Na 

szeroką skalę realizowany jest program 
termomodernizacji obiektów użytecz-
ności publicznej, który objął już ponad 
20 szkół i przedszkoli. – Zabrzański 
samorząd podjął kilka lat temu ogrom-
ne wyzwanie. Dzięki temu zrealizowano 
już kilkadziesiąt inwestycji, a kolejne 
są przygotowywane. Zrobiono nie tylko 
dużo, ale również dobrze – podkreśla 
Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach, przy którego 
wsparciu realizowany jest program ter-
momodernizacji. (hm)

Nagrodzeni nauczyciele Nagrodzeni nauczyciele 

W TEATRZE NOWYM ODBYŁY SIĘ MIEJSKIE OBCHODY DNIA 
EDUKACJI NARODOWEJ

Kilkudziesięciu zabrzańskich nauczycieli zostało wyróżnionych podczas zorganizowanych w ubiegłym tygodniu 
w Teatrze Nowym obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Upamiętniające rocznicę utworzenia 

14 października 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej święto obchodzone jest w Polsce od 1972 r.

O G Ł O S Z E N I E  W Y B O R C Z E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O G Ł O S Z E N I E  W Y B O R C Z E . . . . . . . . . . .
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ilość leczonych 
pacjentów. 

Tutaj korzyści dla suwerennego 
instytutu w Gliwicach będą oczy-
wiste – skończą się zastrzyki 
gotówki dla warszawskiej cen-
trali.

 – Gliwice i Kraków przekazały 
Warszawie, bo prawnie były 
zmuszone, łącznie 85 mln zł, 
a Gliwice dodatkowo 5 mln zł 
w 2014 r. na remont sali wy-
kładowej w Warszawie i dały 
6 mln zł na tzw. fundusz po-

mostowy – dodaje Magdalena 
Markowska.

Celem działań mających na 
celu oddzielenie od Warszawy 
jest uzyskanie samodzielności 
pod każdym względem i mię-
dzy innymi po to, aby środków 
uzyskiwanych ze śląskiego 
oddziału NFZ za świadczenia 
wykonane dla śląskich (i nie tyl-
ko) chorych już nigdy nie trzeba 
było przekazywać do Warszawy. 

 – Instytut gliwicki od 24 lat ma 
corocznie zachowaną płynność 
finansową i odnotowuje również 

zysk. Nasza placówka ma pełne 
zabezpieczenie finansowe na wy-
nagrodzenia dla pracowników.
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W ostatnich latach, 
po serii nowatorskich 
przeszczepów (twa-
rzy i szyi), o doko-
naniach gliwickiej 
placówki głośno było 
w ogólnokrajowych 
i zagranicznych 
mediach. To spory 
kontrast w zestawie-
niu z powszechnie 
krytykowanym 
i wiecznie zatłoczo-
nym warszawskim 
ośrodkiem. 
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Odłączenie oddziału 
w Gliwicach i po-
wołanie Śląskiego 
Instytutu Onkologii 
spowoduje, że prze-
stanie on być „skar-
bonką” dla Centrum 
w Warszawie – do-
dają przedstawiciele 
IO w Gliwicach.

Gliwice „oderwą się” Warszawie? 

O G Ł O S Z E N I E  W Y B O R C Z E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Szanse na wyłamanie 
się Gliwic są całkiem 
spore – projekt powoła-
nia odrębnego Śląskie-
go Instytutu Onkologii 
jest w trakcie procedo-
wania przez Minister-
stwo Zdrowia. Obecnie 
szpitale z Gliwic i Krakowa 
wchodzą w struktury Centrum 
Onkologii im. Marii Skłodow-
skiej-Curie, z główną siedzi-
bą w Warszawie. Szanse na 
powodzenie operacji podziału 
może zaopiniować Ministerstwo 
Zdrowia. 

Z prasowych do-
niesień wynika, że 
obecny Minister 

Zdrowia prof. Ma-
rian Zembala jest 
przychylny temu 
krokowi. Jaki sto-
sunek do separacji 
mają w gliwickiej 

placówce?
 

 – Gliwickie Centrum jest jed-
nogłośnie za oddzieleniem, 
aby uzyskać niezależność 
organizacyjną, administracyj-
ną i finansową od Warszawy 
i przestać być źródłem środków 
finansowych dla centrali – infor-

muje nas Magdalena 
Markowska, rzecznik 
prasowy ośrodka w Gli-
wicach.

Gliwicka placówka leczy 
rocznie ponad 35 tys. 
chorych, udziela 180 

tys. konsultacji i jest nie tylko 
jednym z czołowych ośrodków 
europejskich pod względem 
radioterapii – ma także status 
Europejskiego Centrum Onko-
logii w zakresie kompetencji 
w radiologii. Ponadto ściśle 
współpracuje z innymi ośrod-
kami onkologicznymi na Śląsku 
i w kraju. 

W IO są przekonani, że wy-
odrębnienie się z centralnych 
struktur zapewni pracownikom 
w Gliwicach właściwe i odpo-
wiednie wynagrodzenie za ich 
pracę i aktywność kliniczną 
i to ponadnormatywną, która 
jest obecnie ograniczana przez 
Warszawę.

Najważniejszy 
jest jednak rachu-
nek ekonomiczny, 
który bezpośrednio 

przekłada się na 

Gliwickie Centrum Onkologii ma sporą 
szansę stać się w pełni samodzielną 
i suwerenną placówką, działającą jako 
Śląski Instytut Onkologii. Dzięki temu 
świetnie zarządzany i znakomicie prospe-
rujący gliwicki oddział przestanie łożyć 
na utrzymanie warszawskiej placówki.

Policjanci natychmiast poje-
chali pod wskazany adres. 
Ustalili, że dzwoniono z bud-
ki telefonicznej usytuowanej 
na terenie szpitala. Ustalo-
no też, że w placówce znaj-
duje się pacjent o danych, 

jakie otrzymał dyżurny. 
Mundurowym pozostało tylko 
go przepytać. 35-latek bez 
kluczenia, natychmiast się 
przyznał, twierdząc, że po-
łączenie traktował jako żart.

(KMP Gliwice)

Bombowy telefon
W niedzielę przed północą pod numer 
alarmowy 112 zadzwonił mężczyzna, 
informując, że w jednym ze szpitali 
w rejonie Gliwic właśnie podłożono 
bombę. Co ciekawe, przed odłoże-
niem słuchawki dzwoniący podał 
swoje imię i nazwisko...
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Niezależnie od 
kłopotów z maszy-
nami, systematycz-
nie poprawiane jest 
funkcjonowanie 
samego systemu. 

 – Oprócz wy-
konanych przez 
nas przelewów 
na duże kwo-
ty jak np. 50 
złotych, gros 
z nich stanowiły 

te na 10 i 20 groszy. Wszystkie 
reklamacje są uwzględniane – 
zapewnia Mariusz Kopeć ze 
Śląskiej Sieci Metropolitalnej.

W ciągu niespełna trzech mie-
sięcy funkcjonowania, PIAP-y 
„obrobiły” kierowców na kilka 
tysięcy złotych. 

 
Same reklamacje 
obejmują kwotę  

5 tysięcy 271 zło-
tych. Średnio więc 
parkomaty przy-
właszczały sobie 
ok. 18,5 złotych  

od osoby. 

Do tego dochodzą jeszcze 
połknięte pieniądze, o które 
właściciele nie upomnieli się. 
Urzędnicy podkreślają, że ta-
kiej nadwyżki nie ma, natomiast 
z naszych informacji wynika, że 
sporo osób machnęło ręką na 
kilka straconych złotych.

Fatalnego działania parkoma-
tów nie ma zamiaru zostawić 
bez konsekwencji Śląska Sieć 
Metropolitalna, która odpo-
wiedzialna jest za wdrożenie 
systemu. Jak mówią w miej-
skiej spółce, trwają rozmowy 
„na płaszczyźnie prawnej” 

Pazerny  
jak parkomat
286 – tyle reklamacji na wadliwe działanie parkoma-
tów pozytywnie rozpatrzyło biuro obsługi stref płatne-
go parkowania od startu systemu do połowy paździer-
nika. Co ciekawe, kierowcy nie odpuszczają łakomym 
na pieniądze maszynom. 

w sprawie nałożenia kar na 
wykonawcę gliwickich urządzeń 
– firmę Rolety Krajewski. Przez 
niemal cały pierwszy miesiąc 
funkcjonowania systemu blisko 
17% parkomatów działało wa-
dliwie. Teraz ten procent jest 
dużo mniejszy, ale nadal nie 

wszystkie PIAP-y działają po-
prawnie. Co więcej, problemy 
wcale nie muszą się wkrótce 
skończyć. Pierwsze przymrozki 
sprzed kilku dni spowodowały 
awarię siedmiu urządzeń. A ni-
skie temperatury dopiero do 
Gliwic przyjdą.

Od poniedziałku wszyscy kon-
trolerzy zostali wyposażeni 
w możliwość nadzorowania 
online dokonywanych płatności. 
Dzięki temu rozwiązany ma zo-
stać powtarzający się problem 
wystawienia mandatu kierow-
cy, który dopiero zaparkował 

i jest w trakcie uiszczania opła-
ty, bądź wraca do samochodu 
z wystawionym biletem.

Od poniedziałku zmienione zo-
stały też godziny pracy biura 
obsługi SPP. Na ten problem 
zwracaliśmy uwagę jeszcze 
w lipcu. Biuro tylko raz w ty-
godniu otwarte było dłużej niż 
do 15:30. Teraz codziennie 
będzie pracowało od 7:00 do 
18:00. Zmianę wprowadzono 
na razie tylko na miesiąc czasu 
(do 13 listopada).

 – Jeśli przedłużenie czasu pra-
cy okaże się zasadne to zosta-
nie utrzymane na stałe – mówi 
Mariusz Kopeć.

ŚSM w najbliższych tygodniach 
zapowiada kolejne usprawnie-
nia. Najważniejsze z nich – moż-
liwość płacenia kartą i poprzez 
aplikację mobilną ma pojawić 
się do końca roku.

 – Prace na odcinku od ul. 
Zygmunta Starego do ul. 
Długosza, prowadzone będą 
w taki sposób, aby przy za-
wężonej na czas robót jezdni, 
ruch utrzymany został w obu 
kierunkach – informuje Zarząd 

Dróg Miejskich w Gliwicach. 

Wykonawca prac deklaruje, 
że prace i związane z nimi 
utrudnienia w ruchu potrwają 
prawdopodobnie do 26 paź-
dziernika. (msz)

Lifting Kościuszki

W poniedziałek, 19 paź-
dziernika rozpoczęły się 
prace remontowe na  
ul. Kościuszki w Gliwicach.
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Wraz z rozpoczęciem sezo-
nu grzewczego jak bumerang 
powraca temat czystości 
powietrza w Gliwicach. Nad 
Kłodnicą nie mamy się czym 
chwalić – Gliwice, według nie-
których raportów, znajdują się 
w europejskiej czołówce miast 
z najbardziej zanieczyszczonym 
powietrzem.

 – Najwyższe stężenia śred-
nioroczne pyłu zawieszonego 
występują w części dzielnicy 
Bojków w południowo-wschod-
niej części miasta oraz w części 
Sikornik – Wójtowa Wieś, a tak-
że w północnej części centrum 
miasta i dzielnicy Żerniki wzdłuż 
ulicy Tarnogórskiej – czytamy 
w Programie ochrony powietrza 
dla aglomeracji śląskiej.

Jak przekonują urzędnicy z kan-
celarii prezydenta Andrzeja 

Dudy, który na początku paź-
dziernika podpisał ustawę, jest 
ona szansą na „lepsze powie-
trze” dla milionów Polaków. 

Co w praktyce usta-
wa daje gminom? 
Przede wszystkim 
możliwość elimi-
nowania węgla 

najniższej jakości 
i przestarzałych 

pieców.

To właśnie taka kombinacja 
w dużej mierze przyczynia się 
do zatruwania środowiska.

 – Tak naprawdę od miejskich 
urzędników nie zależy zbyt wie-
le. Wprowadzenie odpowied-
nich przepisów leży w gestii 

radnych Sejmiku województwa 
Śląskiego. Ustawa nie jest aż 
tak drastycznie sformułowana, 
jak pierwotnie się mogło wyda-
wać. Sejmik nie będzie mógł 
narzucić gminom całkowitego 
zakazu palenia węglem – in-
formuje nas Tomasz Misztal 
z Wydziału Środowiska gliwic-
kiego magistratu.

Walka ze smogiem

Wchodząca właśnie w życie tzw. ustawa antysmo-
gowa daje samorządom i władzom regionalnym 
spore możliwości w walce o poprawę kondycji 
środowiska. To szansa także dla Gliwic, które od 
lat plasują się w czołówce niechlubnego rankingu 
miast z najbrudniejszych powietrzem w Europie. 
W walce o czystsze powietrze ucierpieć finansowo 
mogą za to najmniej zamożni i branża górnicza.

Gliwice od kilku lat prowadzą 
politykę zapraszania przyby-
szów z państw Azji. 

Nowymi mieszkań-
cami Gliwic mogą 
zostać osoby do-

tychczas zamiesz-
kałe w Armenii, 
Azerbejdżanie, 

Gruzji, Kazachsta-
nie, Kirgizji, Tadży-
kistanie, Turkmeni-
stanie, Uzbekistanie 
albo w azjatyckiej 

części Rosji. 

Dotychczas zapraszano jedną 
rodzinę repatriancką na rok. 
W przyszłym roku ta liczba ma 
ulec zmianie. Jak poinformował 
wiceprezydent Krystian Toma-
la, miasto zaprosi do osiedle-
nia w Gliwicach aż pięć rodzin.

Co Gliwice zaoferują przyby-
szom z Azji? Rodzina repa-
triantów otrzyma na zasadzie 
najmu mieszkanie komunalne 
wraz z wyposażeniem. Urzędni-
cy służą również pomocą m.in. 
w uzyskaniu zatrudnienia czy 
rejestracji działalności gospo-
darczej. Choć Gliwice stworzą 
przybyszom warunki do życia, 
miasto nie ma wpływu na to, 
kto osiedli się nad Kłodnicą. 
Decyzję podejmuje Departa-

Informacja o zaproszeniu repatriantów do Gliwic wywołała 
prawdziwą lawinę komentarzy na portalu 24gliwice.pl. 
Poniżej prezentujemy kilka, spośród blisko dwustu  
wypowiedzi, które pojawiły się pod artykułem.

Wrócą do Polski
Wzrośnie liczba repatrianckich rodzin, 
które w 2016 roku osiedlą się w Gli-
wicach. Magistrat planuje przyjąć pięć 
rodzin z państw Azji Środkowej i Kauka-
zu Południowego.

ment Obywatelstwa i Repa-
triacji Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych w Warszawie, 
który dysponuje bazą danych 
repatriantów zainteresowanych 
osiedleniem na terenie Polski. 

Głównym kryte-
rium przy wyborze 
rodziny jest okres 
oczekiwania na 

repatriację. Proces 
przyjmowania repa-
triantów po części 
finansowany jest 

z budżetu państwa.

W ściągnięcie do Gliwic więk-
szej liczby repatriantów zaan-
gażował się radny Bartłomiej 
Kowalski, który wniosko-
wał w gliwickim magistracie 
o zwiększenie liczby przyjmo-
wanych rodzin. Dla radnego Pra-

Jarek: Bardzo słuszna inicjaty-
wa, niezależnie od obecnego 
kontekstu politycznego, nale-
ży pamiętać i wspierać obywa-
teli polskiego pochodzenia. To 
dbałość o tożsamość narodo-
wą i sprawiedliwość dziejową.

Marta: Dla obcych ludzi 
wszystko się znajdzie, ale 
dla nas to nie ma nic.

Jakub: Dlaczego repatriant 
ma mieć lepiej od Polaka 
mieszkającego w Gliwicach 
od urodzenia?

Staszek: Masakra, poczy-
tajcie historię o Polakach 
i ich potomkach wywiezio-
nych przez stalinowską Ro-
sję do Azji, a dopiero potem 
komentujcie. Ci ludzie, na-
uczeni ciężkiej pracy i życia 
mogą wnieść dużo więcej 
do społeczeństwa niż nie-
jeden na miejscu oczeku-
jący dostania wszystkiego 
na tacy.

Mirosław: No tak, człowiek 
musi co roku odnawiać kolej-
kę, aby starać się o mieszka-

nie i przez 10 lat nic nie dosta-
nie, a jacyś Azjaci dostaną od 
ręki. Ty Polaczku bierz kredyt 
na całe życie, a co?!

Mateusz: Brawo, chcemy re-
patrianta nie imigranta!

Zofia: Azjaci pracować nie 
lubią, a socjalu w Gliwicach 
nie ma – to miasto im się nie 
podoba i szybko wyjadą do 
Szwecji.

Więcej na 
www.24gliwice.pl

wa i Sprawiedliwości kluczowe 
znaczenie mają „polskie korze-
nie” przybyszów ze wschodu, co 
znacznie ułatwia ewentualną 
asymilację takich osób.

– Jesteśmy winni wspierać na-

szych rodaków i mam nadzieję, 
że Gliwice dadzą mocny sygnał, 
że to jest właściwy kierunek. 
Mając na uwadze działania 
rządu, który zapomina o Po-
lakach na wschodzie trzeba 
podejmować takie inicjatywy. 

To też nie jest tak jak często 
widzę w komentarzach, że za-
praszamy kogoś obcego. To są 
ludzie z polskimi korzeniami – 
tłumaczy radny z Zatorza.

Michał Pac Pomarnacki

Nie oznacza to jednak, że 
miejscy urzędnicy próżnują – 
w zeszłym roku udzielono do-
finansowania na moderniza-
cję około 200-250 systemów 
grzewczych. Przejście z ogrze-
wania węglowego na bardziej 
ekologiczne gazowe to naj-
efektywniejszy i najbardziej 

oczywisty sposób na walkę 
z zanieczyszczeniami. Odgór-
ny zakaz grzania stosunkowo 
niedrogim paliwem węglowym 
może uderzyć w najbiedniej-
szych oraz kopalnie węgla.

Michał Pac Pomarnacki

Gliwiccy urzędni-
cy jako przykład 
podają Kraków, 
gdzie samorzą-
dowcy już teraz 
planują całkowi-
ty zakaz palenia 
węglem. W Gli-
wicach i innych 

śląskich miastach, 
ze względu na 
specyfikę i trady-
cję regionu, taki 
scenariusz wydaje 
się nierealny. 
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Choć przygotowano dla nich 
kilkaset bezpłatnych miejsc 
na parkingach, samochody 
studentów wciąż sprowadza-
ją w te okolice patrole straży 
miejskiej.

– Okazuje się, że kierow-
cy parkujący w tym rejonie 
mimo udostępnionych przez 
Politechnikę Śląską bezpłat-
nych parkingów za nic mają 
przepisy ruchu drogowe-

 – Często te osoby nie mogą 
liczyć na komunikację miejską 
i idą do swoich domów, na 
przykład po pracy, jezdnią – 
mówi Marek Słomski z KMP 
Gliwice. 

Można by powiedzieć, że 
brak odblasku to błaha spra-

wa, jednak właśnie z powodu 
kompletnej niewidoczności 
na jezdni, życie w tym roku 
straciło już 6 pieszych, 118 
zatrzymała policja.

 – Duża ilość zdarzeń z udzia-
łem pieszych zmusza nas do 
tego aby zwrócić szczególną 

uwagę na ten kontekst bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym – 
wyjaśnia asp. Marzena Szwed 
z KWP Katowice.

Nie każdy pieszy zdaje sobie 
bowiem sprawę z tego, że nie 
nosząc odblasku naraża nie 
tylko swoje życie ale i portfel.

W nowych przepisach przewi-
dziano wyjątek: pieszy może 
poruszać się po zmierzchu poza 
obszarem zabudowanym bez 
elementów odblasko-
wych, jeżeli znajduje 
się na drodze prze-
znaczonej wyłącznie 
dla pieszych lub na 
chodniku. Nowy przepis 
nie ma też zastosowania 
w  strefie zamieszkania – 
tam pieszy korzysta z ca-
łej szerokości drogi i ma 
pierwszeństwo przed 
pojazdem.

Elementami odbla-
skowymi mogą być 
przedmioty docze-
piane do ubrania, 
opaski, kamizelki 
oraz smycze.

Odblaski zaleca się umieszczać 
na wysokości kolan, dłoni, w oko-
licy środka klatki piersiowej i ple-
ców – wówczas będziemy mieć 
pewność, że są dobrze widoczne 

dla innych uczestni-
ków ruchu drogowe-
go.

Warto wiedzieć:

Zobacz ten 
materiał TV

Wystarczy do widocznego 
obok kodu przyłożyć smart-
fon z dostępem do interne-
tu i czytnikiem kodów QR

Pieszy w ciemnym ubraniu, idący po zmroku prawą stroną jezdni, 
ze słuchawkami w uszach – to ekstremalny przypadek z gliwic-
kiego powiatu. Mężczyzna kompletnie nie zdawał sobie sprawy, 
na jakie niebezpieczeństwo naraża siebie i mijających go kierow-
ców. Problem dotyczy przede wszystkim mieszkańców powiatu.

Za jego brak grozi nawet 500 zł mandatu

 Za brak odbla-
sku, pieszemu lub 
rowerzyście może 

grozić nawet 500 zł 
mandatu, podczas 
gdy najtańszy od-

blask kosztuje kilka 
złotych. 

Pieszy uniknie mandatu ale 
przede wszystkim będzie 
bezpieczniejszy.

 – Kierowca inaczej postrze-
ga rejon drogi i nie zawsze 

jest w stanie zauważyć piesze-
go w odpowiednim momencie. 
Pieszego ubranego na szaro 
lub czarno kierowca widzi 
z odległości ok. 30 metrów, 
a posiadającego odblask z ok. 
150 metrów 

Podczas prowadzonej niedawno 
przez gliwicką policję i Komendę 
Wojewódzką Policji akcji, stróże 
prawa rozdawali niechronionym 
uczestnikom ruchu drogowego 
odblaski.

 (kk)
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Każdy żak ma 4 kółka? 
Powiedzenie „studenckie życie” zaczyna 
nabierać zupełnie innego znaczenia. Oka-
zuje się bowiem, że studenci Politechniki 
Śląskiej nie dojeżdżają na uczelnię jak to 
bywało kiedyś pociągami lub autobusami, 
ale najczęściej samochodami. Co więcej, 
zmotoryzowanych żaków jest tak wielu, 
że nie mieszczą się na udostępnionych 
przez uczelnię parkingach.

go i nagminnie pozostawiają 
swe pojazdy np. w obrębie 
skrzyżowania, na chodnikach 
jak również wzdłuż linii ciągłej 
– informuje straż miejska.

W związku z tym wzmożono 
patrole straży miejskiej, któ-
re od początku października 
ujawniły w tym rejonie już 340 
wykroczeń, a co za tym idzie, 
wystawiono 110 mandatów, 
udzielono też ponad 200 po-
uczeń.

Co więcej, na 
parkujących „gdzie 

popadnie” stu-
dentów narzekają 
również okoliczni 

mieszkańcy.

– Zajmują miejsca na naszych 
podwórkach, przed kamienica-
mi, na chodnikach, a nierzadko 
blokują wyjazdy – skarżą się 
mieszkańcy ulicy Lutyckiej.

Studenckie samochody można 
spotkać też nieco dalej:
– Parkują nam na podwórku, 

często są to auta na rejestra-
cji spoza Gliwic. Skąd wiem, 
że to studenci? Wielokrotnie 
z tymi kierowcami rozmawia-
łam, mówią, że przyjeżdżają na 
uczelnię. Nierzadko parkują też 
pod pobliskim Lidlem – opowia-
da pani Sylwia, mieszkanka ul. 
Pszczyńskiej.

Studenci Politechniki Śląskiej 
mają do dyspozycji kilkaset 
miejsc na parkingach bezpłat-
nych (które jednak dość szybko 
się zapełniają) albo płatnych 
w cenie 250 zł za rok. 

Niewystarczająca liczba miejsc 
parkingowych nie zwalnia jed-
nak studentów z przestrzegania 
prawa, często bowiem zdarza 
się tak, że studenci mogliby 
zaparkować na parkingu uczel-
nianym, na którym jeszcze są 
miejsca, ale mając przed sobą 
perspektywę spaceru, wolą zo-
stawić samochód pod drzwiami 
uczelni, by nie spóźnić się na 
zajęcia.

Katarzyna Klimek

Niestety, abona-
menty niedostępne 
były już we wrze-

śniu. Zdaniem 
studentów miejsc 
do parkowania jest 
więc stanowczo za 
mało.
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Prezydent Gliwic wskazuje m.in. 
że miasto stanowi ważny drogo-
wy węzeł komunikacyjny u zbiegu 
dwóch autostrad, DTŚ i DK 88.
 – W specjalnej strefie ekono-
micznej działa wiele zakładów 
produkcyjnych, ponadto w mie-
ście funkcjonują podmioty, któ-
re produkują lub przechowują 
większe ilości substancji niebez-
piecznych. W najbliższym czasie 
oddana zostanie do użytku hala 
widowisko-sportowa, w której 
odbywać się będą liczne imprezy 
masowe. Powyższe okoliczności 
rodzą ryzyko wystąpienia zda-
rzeń gdzie niezbędne będzie za-
pewnienie szybkiego transportu 
lotniczego osób poszkodowa-
nych – przekonuje Frankiewicz 
w piśmie do Mariana Zembali, 
ministra zdrowia.

Trudno ocenić, czy powyższe argu-
menty pozwolą na zmianę decyzji 
ministerstwa. Nie są one przecież 
tajemnicą i zapewne Warszawa 
jak i wojewoda śląski doskonale 
o nich wiedzą. Oficjalnie główną 
przesłanką przeprowadzki LPR 
do Katowic jest utworzenie no-
wej bazy w Opolu. Jak na razie 
w Opolskim interweniuje śmi-
głowiec stacjonujący na terenie 
gliwickiego lotniska. Z tego też 
powodu, w 2007 roku zdecydowa-
no się na przeniesienie bazy z ka-
towickiego Muchowca właśnie do 
Gliwic, skąd jest po prostu bliżej 
w rejon Opola. Po utworzeniu no-
wej placówki, ten walor gliwickiej 
bazy jednak odpadnie.

Poniesione już koszta na rozbudo-
wę gliwickiej bazy, mała odległość 

 – Teraz trzeba poczekać żeby 
fugi pomiędzy kostkami dojrza-
ły. Musimy mieć pewność, że 
pod wpływem ruchu kostka nie 
przemieści się – mówi Marek 
Kała z firmy Inwest Complex 
Sp z o.o.

Według planów, na 
wyremontowaną 
ulicę powinniśmy 
wjechać w pierw-
szych dniach listo-

pada. 

Będzie to już niemal ostatni 
etap, trwającej od prawie pięciu 

lat, modernizacji uliczek gliwic-
kiej starówki.

Do oddania zosta-
nie jeszcze tylko 

ul. Basztowa. 

Tutaj ze względu na prace ar-
cheologiczne przy odkrytych 
fundamentach Białej Bramy, 
nie obejdzie się bez kilkumie-
sięcznego opóźnienia. 
 – Uzgodniliśmy z wykonawcą, 
że na razie ma pracować "na 
maksa", aby temat skończyć. 
Wiadomo jednak, że na pewno 
nie nastąpi to w tym roku – ko-
mentuje Kała.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 
w Gliwicach stacjonuje od 2007 
roku, kiedy zostało przeniesio-
ne z katowickiego Muchowca. 
W 2014 roku śmigłowiec LPR 
ruszał z gliwickiego lotniska do 
akcji 404 razy. W  2015 roku 
odbył już ponad 300 lotów. Na 
terenie kraju Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe dysponuje łącznie 
17 bazami. 
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Gliwice nie chcą   
  oddać LPR

Coraz ciemniejsze chmury gromadzą się nad bazą 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gliwicach. 
Zgodnie z planami ministerstwa zdrowia i wojewody 
śląskiego, placówka ma zostać przeniesiona do 
Katowic. W sprawę zaangażował się gliwicki sa-
morząd. We wtorek o zmianę ministerialnej decyzji 
zaapelował Zygmunt Frankiewicz.

między Katowicami a Gliwicami 
(dla śmigłowca to kilka minut) 
i rzeczywiście strategiczne poło-
żenie miasta na drogowej mapie 
Polski, wzbudzają podejrzenia 
o inspiracje polityczne planowa-
nej przeprowadzki. Wszak baza 
LPR wpływa istotnie nie tylko na 
bezpieczeństwo mieszkańców, 
ale i prestiż miasta. 

Nie od dziś wiadomo, że pre-
zydent Gliwic utrzymuje chłod-
ne stosunki z rządzącą partią. 
Z drugiej strony, o możliwym 
przeniesieniu bazy wiadomo 
było już niemal dwa miesiące 
temu. List do ministra Zembali, 
prezydent Frankiewicz wysłał do-
piero w ostatni wtorek, na chwilę 
przed wyborami, w których z listy 
PO startuje... Marian Zembala.

Michał Szewczyk

Dojrzewanie  
Górnych Wałów
Ułożono już ostatnie kostki na remonto-
wanej od kilku miesięcy ul. Górnych Wa-
łów w Gliwicach. Jednak zanim pojawią 
się tutaj kierowcy, ulica musi przejść 
miesięczny okres ochronny.

Koszty modernizacji starówki 
szacuje się na 41 mln zł.
Inwestycję realizuje Przedsię-
biorstwo Remontów Ulic i Mo-
stów oraz Zakład Instalacji 
Budowlanych Witold Szostak, 
Andrzej Duda.

(msz)
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W Kulturalnej Ściądze każdy znaj-
dzie coś dla siebie. Repertuar kin, 
teatrów, koncerty muzyki rozrywko-
wej i poważnej, wystawy i spotkania. 
Z nami niczego nie przegapisz.

21.10 - środa

Muzeum Miejskie w Zabrzu, 
ul. Powstańców Śląskich 3
• wystawa "Roman Nowotarski. 
Malarstwo" (do 10.01)
Ekspozycja ze zbiorów Muzeum 
Miejskiego w Zabrzu przedsta-
wiająca twórczość artysty od lat 
związanego z Zabrzem, wielolet-
niego profesora Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie na Wydziale 
Grafiki w Katowicach. Na wysta-
wie pokazanych zostanie ok. 40 
prac tego wybitnego malarza, 
wykonanych temperą na płótnie, 
pochodzących z lat 1959 – 2013.

MBP Filia nr 2 - Zabrze, 
ul. Bytomska 28
• wystawa malarstwa JADWIGI 
FASTNACHT uczestniczki zajęć 
Grupy 18 Obsydian (do 30.10)

MBP Filia nr 12 - Zabrze, 
ul. Wyzwolenia 2
Międzynarodowy Dzień Białej Laski
• godz. 10.00-18.00 – Prezentacje 
„Dotknąć druku, zobaczyć słowo, 
książka do słuchania, bajka migana 
czyli przez każdego czytana”.

Teatr Nowy w Zabrzu, 
Plac Teatralny 1
• 18.00 XVFDW TATA MA KOTA 
/Szymon Bogacz
• 20.15 XVFDW GOOD NIGHT 
COWBOY /Julia Holewińska i Kuba 
Kowalski

Kino Roma - Zabrze, 
ul. Padlewskiego 4

• 18.00 Pani szuka pana
• 20.00 Pani szuka pana

Radiostacja - Gliwice, 
ul. Tarnogórska 129
• wystawa - Miasta Górnego Ślą-
ska i Zagłębia 1939 – 1945

MBP Filia nr 30 - Gliwice,
 ul. Partyzantów 25
• wystawa prac Jolanty Duszy - 
"Kawą Malowane"

Galeria ATRIUM Technopark - 
Gliwice, ul. Konarskiego 18c

• wystawa malarstwa Barbary 
Jonderko-Jagły "Brzmienie Ciszy"

Stacja Artystyczna Rynek – Gli-
wice Rynek 4-5, tel. 500-170-516 
• 16.00-17.45 – Warsztaty arty-
styczne dla dzieci – tworzymy bajkę. 
Liczba miejsc ograniczona, zapisy-
:sar@gtwgliwice.pl, Wstęp wolny.

• 18.15 – z cyklu: Podróże z pasją 
Ewy Bohosiewicz (5. spotkanie) „ 
Nepal ”. Wstęp wolny.
• "Titanic w Gliwicach" ekspozy-
cja modeli statków, żaglowców 
i architektury - autor Andrzej Klik. 

Centrum Kultury Jazovia - Gliwi-
ce, Rynek 10

VI PalmJazz Festival
• 18.00 Uri Caine Trio

Kino Amok - Gliwice, 
ul. Dolnych Wałów 3
• 16.00 Intruz • 16.00 Czy na-
prawdę wierzysz? • 18.00 Intruz 
• 18.15 Prawie jak matka • 20.00 
Obce niebo • 20.15 Body/Ciało 

Filharmonia Zabrzańska, 
Park Hutniczy 7
• 18.00 Koncert - "Operowo 
i symfonicznie"
W programie: Puccini- "Preludio", 
Musorgski- "Noc na Łysej Górze"- 
fantazja symfoniczna, Verdi- "Nie-
szpory sycylijskie"- uwertura 
Brahms- I Symfonia c-moll

Teatr Nowy w Zabrzu, 
Plac Teatralny 1
• 18.00 XVFDW SĄSIEDZI /An-
drzej Sadowski
• 20.00 XVFDW ZARĘCZYNY /
Wojciech Tomczyk

Kino Roma - Zabrze, 
ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Klub Filmowy TRANS

Stacja Artystyczna Rynek – Gli-
wice Rynek 4-5, tel. 500-170-516 
• "Titanic w Gliwicach" ekspozy-
cja modeli statków, żaglowców 
i architektury - autor Andrzej Klik. 

Centrum Kultury Jazovia - Gliwi-
ce, Rynek 10

VI PalmJazz Festival
• wystawa zdjęć o tematyce jaz-
zowej, autorstwa Janusza Różań-
skiego  (do 22.11)
• 18.00 Dominik Wania i Krzysztof 
Herdzin - wstęp z zaproszeniami
• 21.00 Michał Tokaj, Marcin 
Masecki - wstęp z zaproszeniami

Kino Amok - Gliwice, 
ul. Dolnych Wałów 3
• 12.30 45 Lat /w ramach: Seans 
Seniora • 16.00 Czy naprawdę 
wierzysz? • 16.00 Obce Niebo 
• 18.00 Intruz • 18.15 Prawie 
jak matka • 20.00 Obce Niebo • 
20.15 Body/Ciało

Galeria Melina - Gliwice, 
ul. Częstochowska 16
Czeski Festiwal - Czeski Twórca 
• 19.00 wernisaż wystawy MEZ-
ZOCYFRA (wstep wolny)

Morawskie Sklepy - Gliwice, 
ul. Górnych Wałów 22
Czeski Festiwal - Czeskie Smaki
• 20.00 Degustacja Morawskich 
Win Lanych I Serów
 rezerwacja miejsc: tel. 32 307 02 86

Stacja Artystyczna Rynek – Gli-
wice Rynek 4-5, tel. 500-170-516 
• 12.00-17.30 – Warsztaty Fundacji 
Rytm w ramach festiwalu Pro Arte.
• "Titanic w Gliwicach" ekspozy-
cja modeli statków, żaglowców 
i architektury - autor Andrzej Klik. 

Gliwicki Teatr Muzyczny - Gliwi-
ce, ul. Nowy Świat 55/57

• 18.30 KSIĘŻNICZKA CZARDA-
SZA - operetka w 3 aktach
Przebojowa, rozśpiewana, skrzą-
ca humorem! Jedna z najwięk-
szych inscenizacji w  historii 
gliwickiej sceny!

Kino Amok - Gliwice,
 ul. Dolnych Wałów 3
• 16.00 Body/Ciało • 16.30 Obce 
Niebo • 17.45 Czy naprawdę wie-
rzysz? • 18.30 Demon • 20.00 
Prawie jak matka • 20.15 Pakt 
z diabłem

24.10 - sobota
Muzeum Miejskie w Zabrzu,
 ul. Powstańców Śląskich 3
• wystawa "Roman Nowotarski. 
Malarstwo" (do 10.01)

CK Wiatrak - Zabrze, 
ul. Wolności 395 
• 19.30 Bezimienni /Paragraf 64

Dom Muzyki i Tańca - Zabrze, 
ul. Gen. de Gaulle’a 17
• 18.00 Bracia I Krzysztof Cugow-
ski Akustycznie
 Pełen gitarowego kunsztu i roc-
kowej energii koncert ”BRACIA 
AKUSTYCZNIE”. Znani z mocnego 
brzmienia BRACIA tym razem za-
grają swoje największe przeboje 
w wersji akustycznej. Gościem 
specjalnym koncer tu będzie 
Krzysztof Cugowski.

Kopalnia Guido - Zabrze, ul.3 
Maja 93
III Międzynarodowy Festiwal im. 
K. Pendereckiego - poziom 320

• 19.00 Koncert performance 
instrument nie z  tej ziemi: "Mu-
zyczny Kod Leonardo Da Vinci"
- Multimedialna prezentacja instru-
mentu viola organista i szkiców 
Leonarda da Vinci.
- Wyjątkowy koncert prezentują-
cy niezwykły instrument - viola 
organista

Zamek Piastowski - Gliwice, 
ul. Pod Murami 2
• wystawa - "Ulicami w gliwicką 
przeszłość"

Willa Caro - Gliwice,
 ul. Dolnych Wałów 8a
• wystawa - "Świat japońskich ryce-
rzy – duch wojownika i kunszt artysty" 

Radiostacja - Gliwice, 
ul. Tarnogórska 129
• wystawa - Miasta Górnego Ślą-
ska i Zagłębia 1939 – 1945

MBP Filia nr 30 - Gliwice, 
ul. Partyzantów 25
• wystawa prac Jolanty Duszy - 
"Kawą Malowane"

Galeria ATRIUM Technopark - 
Gliwice, ul. Konarskiego 18c
• 18.00 Wernisaż wystawy ma-
larstwa Barbary Jonderko-Jagły 
"Brzmienie Ciszy"

22.10 - czwartek
Muzeum Miejskie w Zabrzu, ul. 
Powstańców Śląskich 3
• wystawa "Roman Nowotarski. 
Malarstwo" (do 10.01)

Czytelnia Ogólna MBP - Zabrze, 
ul. Wyzwolenia 4
• 17.00 spotkanie dyskusyjne pt. 
„Rok 1945 na Górnym Śląsku” w ra-
mach cyklu „Spotkania z historią”

MBP Filia nr 2 - Zabrze, 
ul. Bytomska 28
• wystawa malarstwa JADWIGI 
FASTNACHT uczestniczki zajęć 
Grupy 18 Obsydian (do 30.10)

Teatr Nowy w Zabrzu, 
Plac Teatralny 1
• 18.00 XVFDW ZANIM CHŁODEM 
POWIEJE DZIEŃ /Paweł Kamza 
• 20.00 XVFDW TATO /Ar tur 
Pałyga

Kino Roma - Zabrze, 
ul. Padlewskiego 4
• 18.00, 20.00 Pani szuka pana

Dom Muzyki i Tańca - Zabrze, ul. Gen. de Gaulle’a 17

Zamek Piastowski - Gliwice,
 ul. Pod Murami 2
• wystawa - "Ulicami w gliwicką 
przeszłość"

Willa Caro - Gliwice, 
ul. Dolnych Wałów 8a

• wystawa - "Świat japońskich 
rycerzy – duch wojownika i kunszt 
artysty" 

23.10 - piątek
Muzeum Miejskie w Zabrzu, 
ul. Powstańców Śląskich 3
• wystawa "Roman Nowotarski. 
Malarstwo" (do 10.01)

MBP Filia nr 2 - Zabrze, 
ul. Bytomska 28
• wystawa malarstwa JADWIGI 
FASTNACHT 

Kopalnia Guido - Zabrze, 
ul.3 Maja 93
III Międzynarodowy Festiwal im. 
K. Pendereckiego - poziom 320
• 19.00 Koncert Inauguracyjny

CK Wiatrak - Zabrze, 
ul. Wolności 395 
• 19.30 Hunter xxx Lecie Poprawiny

Zamek Piastowski - Gliwice, 
ul. Pod Murami 2
• wystawa - "Ulicami w gliwicką 
przeszłość"

Willa Caro - Gliwice,
 ul. Dolnych Wałów 8a
• wystawa - "Świat japońskich 
rycerzy – duch wojownika i kunszt 
artysty" 

Radiostacja - Gliwice,
 ul. Tarnogórska 129
• wystawa - Miasta Górnego Ślą-
ska i Zagłębia 1939 – 1945

MBP Filia nr 30 - Gliwice, 
ul. Partyzantów 25
• wystawa prac Jolanty Duszy - 
"Kawą Malowane"

Galeria ATRIUM Technopark - 
Gliwice, ul. Konarskiego 18c
• wystawa malarstwa Barbary 
Jonderko-Jagły "Brzmienie Ciszy"
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co, gdzie, kiedy

Oparta na faktach historia James’a Bulgera (pseudonim „Whitey”), 
brata senatora oraz najbardziej bezwzglednego i brutalnego prze-
stepcy w historii poludniowego Bostonu, który zostal informatorem 
FBI, aby pozbyc sie mafijnej rodziny, dzialajacej na jego terenie.

MBP Filia nr 2 - Zabrze, ul. By-
tomska 28
• wystawa malarstwa JADWIGI 
FASTNACHT uczestniczki zajęć 
Grupy 18 Obsydian (do 30.10)

MBP Filia nr 12 - Zabrze, ul. Wy-
zwolenia 2
Międzynarodowy Dzień Białej Laski
• 11.00-18.00 – Zajęcia pla-
styczne tworzenie książeczek 
dotykowych.

Miejski Ośrodek Kultury - Zabrze, 
ul. 3 Maja 91a
• 17:00 - 17:45 Zajęcia z  jogi. 
Wstęp bezpłatny, Instruktor – Mał-
gorzata Jaworska.

Kino Roma - Zabrze, 
ul. Padlewskiego 4
• 16.00 Kino dla Seniorów: Smak 
curry /Prezentacja filmu z lektorem
• 18.00 Kino dla Seniorów: Smak 
curry /Prezentacja filmu z napisami
• 20.00 Stary człowiek i może

Dom Muzyki i Tańca - Zabrze, 
ul. Gen. de Gaulle’a 17
• 17.00 Bolero i trąbka
Historyczne wydarzenie - polska 
premiera Koncer tu na trąbkę 
i  orkiestrę Krzysztofa Pende-
reckiego - będzie miało miejsce 
w trakcie zbliżającej się trzeciej 
edycji - noszącego imię Mistrza 
- Międzynarodowego Festiwalu 
im. Krzysztofa Pendereckiego - 
poziom 320 w Zabrzu. 
Finałowy koncert uświetni widowi-
sko akrobatyczno-taneczne w wy-
konaniu artystów sztuki ruchu Te-
atru Ocelot do dźwięków słynnego 
Bolero Maurice’a Ravela.

Kino Roma - Zabrze,
 ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Stary człowiek i może
• 20.00 Stary człowiek i może

Teatr Nowy w Zabrzu, 
Plac Teatralny 1
• 10.00 PLASTUSIOWY PAMIĘT-
NIK /Maria Kownacka

Kino Roma - Zabrze, 
ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Stary człowiek i może
• 20.00 Stary człowiek i może

Centrum Kultury Jazovia - Gliwi-
ce, Rynek 10

VI PalmJazz Festival

• 18.00 Kirk Lightsey - Paul 
Zauner Sextet - wstęp z zapro-
szeniami

Stacja Artystyczna Rynek – Gli-
wice Rynek 4-5, tel. 500-170-516 
• 16.00-17.30 – Jest akcja: po-
wstaje redakcja!!! zapraszamy 
młodych ludzi na bezpłatne warsz-
taty dziennikarskie. Zapisy:au@
hydeparknews.pl
• 18.30-19.45 – Kurs tańca fla-
menco - grupa początkująca, kar-
net 90zł, bilet jednorazowy 40zł. 
Organizator szkoła tańca Copa 
Cabana – zapisy: tel. 604 055 720
• "Titanic w Gliwicach" ekspozy-
cja modeli statków, żaglowców 
i architektury - autor Andrzej Klik. 

Kino Amok - Gliwice, 
ul. Dolnych Wałów 3
• 15.15 Demon • 16.00 Body/Ciało 

• 17.00 Wesele | Sanatorium pod 
Klepsydrą /w ramach: Akademia Pol-
skiego Filmu • 17.45 Czy naprawdę 
wierzysz? • 20.00 Prawie jak matka

Zamek Piastowski - Gliwice,
 ul. Pod Murami 2
• wystawa - "Ulicami w gliwicką 
przeszłość"

Willa Caro - Gliwice, 
ul. Dolnych Wałów 8a
• wystawa - "Świat japońskich 
rycerzy – duch wojownika i kunszt 
artysty" 

Radiostacja - Gliwice, 
ul. Tarnogórska 129
• wystawa - Miasta Górnego Ślą-
ska i Zagłębia 1939 – 1945

MBP Filia nr 30 - Gliwice, 
ul. Partyzantów 25
• wystawa prac Jolanty Duszy - 
"Kawą Malowane"

Galeria ATRIUM Technopark - 
Gliwice, ul. Konarskiego 18c
• wystawa malarstwa Barbary 
Jonderko-Jagły "Brzmienie Ciszy"

Stowarzyszenie Muzyczne "Ślą-
ski Jazz Club" - Gliwice, Rynek 18

Wtorek Bluesowy

• 20.00 Marek "Makaron" Motyka 
& Ryszard "Riko" Rajca

CKS Mrowisko - Gliwice, 
ul.Pszczyńska 85
Drum Fest 2015
• 19.00 Temwork Percussion

Stacja Artystyczna Rynek – Gli-
wice Rynek 4-5, tel. 500-170-516 
Czeski Festiwal - Czeski Język
• 11.00 „CZESZCZYZNA” Nie-
konwencjonalny wykład o języku 
czeskim /rezerwacja miejsc: sto-
warzyszeniemelina@gmail.com

Centrum Organizacji Kultural-
nych - Gliwice, ul. Studzienna 6
Czeski Festiwal - Czeski Teatr
• 19.00 Spektakl Czytagramy pt. 
„Zupełny Kafka” Bohumil Hrabal
Adaptacja, reżyseria i dźwięk Piotr 
Łyczkowski / wstęp wolny

Gliwicki Teatr Muzyczny - Gliwi-
ce, ul. Nowy Świat 55/57
• 18.30 KSIĘŻNICZKA CZARDA-
SZA - operetka w 3 aktach
Przebojowa, rozśpiewana, skrzą-
ca humorem! Jedna z najwięk-
szych inscenizacji w  historii 
gliwickiej sceny!

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3
• 16.00 Body/Ciało • 16.30 Obce 
Niebo • 17.45 Czy naprawdę wie-
rzysz? • 18.30 Demon • 20.00 
Prawie jak matka • 20.15 Pakt 
z diabłem

MBP Filia nr 30 - Gliwice,
 ul. Partyzantów 25
• wystawa prac Jolanty Duszy - 
"Kawą Malowane"

Galeria ATRIUM Technopark - 
Gliwice, ul. Konarskiego 18c
• wystawa malarstwa Barbary 
Jonderko-Jagły "Brzmienie Ciszy"

Stacja Artystyczna Rynek – Gli-
wice Rynek 4-5, tel. 500-170-516 
• 16.00-18.30 – Spotkania miło-
śników rękodzieła artystycznego. 
Grupa robótkowa „Spruj to!” za-
prasza: prezentacja Sar-Art-Most. 
wstęp wolny.
• "Titanic w Gliwicach" ekspozy-
cja modeli statków, żaglowców 
i architektury - autor Andrzej Klik. 

Gliwicki Teatr Muzyczny - Gliwi-
ce, ul. Nowy Świat 55/57

VI PalmJazz Festival

• 18.00 Jan Garbarek Group Feat. 
Trilok Gurtu - koncert

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3
• 16.00 Body/Ciało • 16.30 Obce 
Niebo • 17.45 Czy naprawdę wie-
rzysz? • 18.30 Demon • 20.00 Pra-
wie jak matka • 20.15 Pakt z diabłem

Teatr Nowy w Zabrzu, 
Plac Teatralny 1
• 18.00 XVFDW ZŁOTY SMOK /
Roland Schimmelpfennig 
• 20.00 XVFDW MATNIA /Miro-
sław Dymczak

Kino Roma - Zabrze, 
ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Stary człowiek i może
• 20.00 Stary człowiek i może

Zamek Piastowski - Gliwice, 
ul. Pod Murami 2

• wystawa - "Ulicami w gliwicką 
przeszłość"

Willa Caro - Gliwice,
 ul. Dolnych Wałów 8a
• wystawa - "Świat japońskich ryce-
rzy – duch wojownika i kunszt artysty" 

Radiostacja - Gliwice, 
ul. Tarnogórska 129

• wystawa - Miasta Górnego Ślą-
ska i Zagłębia 1939 – 1945

CKS Mrowisko - Gliwice, 
ul.Pszczyńska 85
Drum Fest 2015
• 16.00 Teatr Wit-Wit "Czerwony 
Kapturek"

Górnośląskie Centrum Edukacyj-
ne - Gliwice, ul. Okrzei 20

Teatrlana Jesień Na Zatorzu
• 17.00 Zivot sv. Jana z Nepomuka
w  wykonaniu Teatru Magazyn 
(MDK w Gliwicach)

Kino Amok - Gliwice, 
ul. Dolnych Wałów 3
• 15.30 Klauni /w ramach Czeski 
Festiwal • 16.30 Obce Niebo • 
17.45 Czy naprawdę wierzysz? 
• 18.30 Demon • 20.00 Prawie 
jak matka • 20.15 Pakt z diabłem 27.10 - wtorek

Muzeum Miejskie w Zabrzu, 
ul. Powstańców Śląskich 3
• wystawa "Roman Nowotarski. 
Malarstwo" (do 10.01)

MBP Filia nr 2 - Zabrze, 
ul. Bytomska 28
• wystawa malarstwa JADWIGI 
FASTNACHT 

Galeria Café Silesia - Zabrze,
 ul. 3 Maja 6
VI Konferencja Naukowa Muzeum 

Miejskiego W Zabrzu
• 09.00-14.30 Temat: Historia 
medycyny i farmacji w Zabrzu
• wystawa - Historia medycyny 
w kilku odsłonach

Zamek Piastowski - Gliwice,
 ul. Pod Murami 2
• wystawa "Ulicami w gliwicką 
przeszłość"

Willa Caro - Gliwice, 
ul. Dolnych Wałów 8a
• 11.00 warsztaty - Świat japoń-
skich rycerzy 
• wystawa - "Świat japońskich ryce-
rzy – duch wojownika i kunszt artysty" 

Radiostacja - Gliwice, 
ul. Tarnogórska 129
• wystawa - Miasta Górnego Ślą-
ska i Zagłębia 1939 – 1945

MBP Filia nr 30 - Gliwice,
 ul. Partyzantów 25

• wystawa prac Jolanty Duszy - 
"Kawą Malowane"

Centrum Kultury Jazovia - Gliwi-
ce, Rynek 10

VI PalmJazz Festival
• 18.00 Kirk Lightsey - Paul 
Zauner Sextet - wstęp z zapro-
szeniami 

25.10 - niedziela
Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Te-
atralny 1

• 18.00 XVFDW PELCIA-ZA-
KOŃCZENIE FESTIWALU Joanna 
Szczepkowska

26.10 - poniedz.
Galeria Café Silesia - Zabrze,
 ul. 3 Maja 6
• 17.00 wernisaż wystawy - Hi-
storia medycyny w kilku odsłonach
Zaprezentowane zostaną m.in.: 
książki medyczne z ubiegłych wie-
ków, XVIII- i XIX-wieczne instrumenty 
medyczne, XVII–XIX-wieczne karty 
zielników a także zabrzańskie szpitale 
w ikonografii (zdjęcia, plany, rysunki 
budynków medycznych, dokumen-
ty). Będzie można również obejrzeć 
salę operacyjną, z czasów pierw-
szych przeszczepów, przeprowadza-
nych przez prof. Zbigniewa Religę.
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14 ogłoszenia drobne

nieruchomości
Chcesz prowadzić własne biuro 
nieruchomości za mniej niż 
ZUS?! Być własnym szefem i 
mieć najwyższe prowizje na ryn-
ku? Zadzwoń: 515-199-405.

Nowy bliźniak, 214 m2 z ogród-
kiem, 3 garaże w centrum 
Gliwic. Standard dewelop.. 
z możliwością adaptacji na 
dowolny cel. Dz. 712 m2. Cena 
887.000 zł do negocjacji. 518-
711-804, 32 270-86-94.

OKAZJA. Pyskowice cen-
trum. Sprzedam dom dwu-
kondygnacyjny z garażem. 
Powierzchnia mieszkalna 
113 m2. Kwota 180 tys. 
605-526-114.

PRYWATNIE KUPIĘ kawalerkę, 
gotówka. 725-592-335.

Sprzedam mieszkanie 2-poko-
jowe, Zabrze, ul. Wolności do 
zamieszkania, 509-540-521.

usługi
!!DEKARSTWO BLACHARSTWO 
– REMONTY DACHÓW – USŁU-
GI BUDOWLANE. 888-820-581.

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

Redakcja, biuro og³oszeñ
Gliwice, pl. Pi³sudskiego 3

tel.fax 32 230-84-51
kom. 503-10-60-19

Biuro czynne
od poniedzia³ku do pi¹tku

w godz. 9-16.00 

www.gazeta-miejska.pl

Reklama
marketing@gazeta-miejska.pl

redakcja@gazeta-miejska.pl
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P A R T N E R . . .

BOUTIQUE LAPLAYA78, odzież 
dla kobiet z klasą i inne. 
Gliwice, Okrzei 11. Tel. 601-
490-293.

ELEKTRYK - Pomiary ochrony 
przeciwporażeniowej-protokoły. 
Zaświadczenia dla energetyki. 
Podłączenia płyt indukcyjnych 
- wpis do gwarancji. Prowi-
zorki budowlane.Przeróbki 
instalacji. Usuwanie awarii itd. 
UPRAWNIENIA E+D. Możliwość 
wystawienia faktur VAT. Tel – 
508-145-905.

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

MEBLE SYSTEMOWE, KUCH-
NIE, materace, zabudowy, 
szafy, rolety. Tel. 32 270-00-
09, 695-899-863.

OBIADY – 11 zł (zupa, drugie 
danie, kompot) do wyboru z 
dwóch zestawów. Warsztaty 
szkolne w budynku CKZiU nr1, 
ul. Kozielska 1. Tel. 32 231-76-
32. Zapraszamy.

REMONTY KLATEK SCHODO-
WYCH, malowanie, tapetowa-
nie, gipsy, panele.  
Tel./fax 32 230-59-52, 606-
463-883.

REMONTY: kafelkowanie, malo-
wanie, gładzie, sufity podwiesza-
ne, zabudowy k/g, elektryka, 
tynkowanie. Tel. 698-264-691.

RTV NAPRAWA DOMOWA. Tel. 
32 279-42-79, 605-285-957.

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

WĘGIEL WORKOWANY orzech, 
eko-groszek, flot, dowóz do 
klienta. Tel. 515-191-401.

dam pracę
Diakonia poszukuje opiekunów 
osób starszych w Niemczech. 
Rekrutacja: 515-732-635, 696-
616-105.

PUNKTY BEZPŁATNEJ DYSTRYBUCJI GAZETY MIEJSKIEJ: GLIWICE:  Andersa 20 – Market budowlany MAT-BUD, (wt); Chorzowska 44b – biurowiec Arenda, (wt); ; Góry Chełmskiej 15 – bud. 1-go U.S., 
(wt); Kościuszki 1 – Szpital ginekologiczno-położniczy (izba przyjęć), (wt); Krupnicza 2, sklep fotograficzny, (wt); Lipowa 3, C.H. FORUM – Carrefour (wejście); Młodego Hutnika – II U.S. – punkt ksero, (wt); Moniuszki 6 – 
drukarnia cyfrowa D&D, (wt); Nowaka Jeziorańskiego 1 – C.H. ARENA, Carrefour (wejście) (wt+pt); (wt); Nowaka Jeziorańskiego 15 – Norauto (wt); Pola Wincentego 16 – Inkubator Przedsiębiorczości, (wt); Poznańska 55 
– sklep, hurtownia Markor, (wt); Pszczyńska 133 – skład budowlany MAT-BUD, (wt); Pszczyńska 315 – C.H. Europa Centralna – piętro (wt); Reymonta 20 – sklep z tapetami i wykładzinami M&P, (wt); Rybnicka 47 – Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji, (wt); Rybnicka 207, Auchan (pasaż przy prawym wejściu) (wt+pt); Zwycięstwa 42 – Gliwickie Centrum Handlowe (pasaż główny); Zygmunta Starego 17 – Starostwo Powiatowe, (wt). 
 ZABRZE: De Gaulle'a 17 – Dom Muzyki i Tańca, (wt); Plutonowego R. Szkubacza 1A – C.H. M1 (Norauto), (wt); Powstańców Śląskich 7 – Urząd Miejski w Zabrzu, (wt); Szczęść Boźe – główny budynek 
i siedziba ZUS, (wt); Teatralny 12 Plac – C.H. Platan, (wt); Warszawski 10 Plac – ZBM TBS, (wt); Wolności 215 – Zabrzańskie Przeds. Wodociągów i Kanalizacji, (wt); Wolności 262 – Urząd Miejski w Zabrzu 
– Biuro Obsługi Klienta, (wt); Wolności 269 – biuro podróży Top Tur, (wt). PUNKT DYSTRYBUCJI GAZETY Z DODATKIEM TV: GLIWICE: Piłsudskiego 3 plac – redakcja GAZETY MIEJSKIEJ

NOWY ADRES 

W GLIWICACH

Ogłoszenie drobne można zamówić na 2 sposoby
w internecie w biurze

Na stronach serwisu
www.gazeta-miejska.pl
znajduje się formularz
nadania ogłoszenia.
Wystarczy go wypełnić
i wysłać, a płatność
przelać na konto
podane przy formularzu

Zapraszamy do
biura ogłoszeń 
w centrum Gliwic,
przy Placu
Piłsudskiego 3
Od poniedziałku
do piątku w
godz. 9.00-16.00

Koszt ogłoszenia – od 12 złotych (z VAT), a przy zamówieniach
pakietowych (10 lub 20 emisji) – już od 6 złotych za ogłoszenie 
o długości do 75 znaków.
Ogłoszenie zamówiony przez internet drukowane jest czcionką pogrubioną. 
Za dodatkowy kolor czcionki lub tła obowiązują dopłaty.

W wydaniu wtorkowym ukazują się ogłoszenia zamówione i opłacone* najpóźniej do poniedziałku,
godz. 12.00. * W przypadku zapłaty przelewem decyduje dzień i godzina potwierdzenia wpłaty na koncie wydawcy.

Firma EKO-METAL zatrudni 
Panią na stanowisko kasjerka 
wagowa. Wymagana obsługa 
komputera, dyspozycyjność. 
Tel. 515-191-401.

finanse
Ale pożyczka nawet w 24 
godziny. 518-648-850.

Gotówka nawet do 25.000 zł! 
882-854-360.

zdrowie
Protezy w ramach NFZ bez 
czasu oczekiwania! Tel. 730-
710-102.

turystyka
NAJTAŃSZE PRZEJAZDY 
AUTOKAROWE, WCZASY 
(B.P. Bartuś), Zwycięstwa 
53a (wejście od ul. Fredry), 
32 231-73-86, 500-182-807.

auto-moto
AUTO SKUP dojazd gratis. 
GOTÓWKA od ręki. Osobowe i 
dostawcze. 509-046-998.

AUTOSKUP - kupię każdy samo-
chód osobowy i dostawczy. Tel. 
32 793-94-11, 660-476-276.

Kupię wszystkie samochody 
do 5 tys. zł. Dojazd do Klienta. 
Tel. 797-496-632.

R E k l A m A . . . .

R E k l A m A . . . .

R E k l A m A . . . .

Ogłoszenia drobne 
również 

w internecie na
gazeta-miejska.pl

moduł reklamowy
tej wielkości

kosztuje tylko

78 zł
netto

Szczegóły na
www.gazeta-miejska.pl

R E k l A m A . . . . . . . . . . . . . . . . .

Szukasz Pracy?
Firma AAS Sp. Z o.o poszukuje
kandydatów na stanowisko: 

Pracownik
wsparcia produkcji.

Wszelkie informacje  
tel: 506 081 544, lub  

rafal.przybyla@aasystems.pl

SKUP SKUTERÓW, MOTORO-
WERÓW, MOTOCYKLI – w cało-
ści, na części. 502-682-819.

Kupię wszystkie samochody w 
całości i na części, do wyreje-
strowania. Tel. 514-077-737.

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



bez przyjęcia pokonał golkipe-
ra gości. 

Piłkę na jedenastym metrze 
ustawił Mariusz Magiera, 

lecz futbolówka po jego 
strzale poleciała wysoko nad 
bramką.

W 59. minucie Borysiuk ude-
rzył z rzutu wolnego, a Ka-
sprzik z trudem wybił piłkę 
przed siebie, jednak dobitka 
Grzegorza Wojtkowiaka była 
nieudana. W 81. minucie moc-
ny strzał z dalszej odległości 
oddał Kosznik, lecz Marić zła-
pał futbolówkę.

Zdobyty w Gdańsku punkt za-
brzanom niewiele daje. Górnik 
nadal zajmuje przedostatnią 
lokatę. (tk)

Początek spotkania należał do 
niebiesko-czerwonych, którzy 
szybko zdominowali gospoda-
rzy. Przewaga nie została jed-
nak zamieniona na bramkę i, 
jak chce stare piłkarskie porze-
kadło, niewykorzystane okazje 
zemściły się. W 30 minucie Gó-
rale przeprowadzili kontrę i po 
trafieniu Szczepaniaka wyszli 
na prowadzenie. Gdy wydawało 
się, że do przerwy wynik nie ule-
gnie już zmianie, w 44 minucie 
po przewinieniu w polu karnym 
Podbeskidzia, sędzia wskazał 
na wapno. Szansę bezbłędnie 
wykorzystał Kamil Vacek. 
Drugą odsłonę gry lepiej rozpo-
częli gospodarze. W 52 minucie 
wyszli ponownie na prowadze-

nie. Autorem bramki został 
Mateusz Możdżeń. 

Piast próbował 
odrobić straty, ale 

gliwiczanie dopięli 
swego dopiero w 84 
minucie, kiedy po 
kolejnej „jedena-
stce” do bramki 

rywali po raz drugi 
trafił Vacek. 

W ostatnich minutach spotkania 
wyborną okazję na zdobycie roz-
strzygającego gola miał Mateusz 
Mak, ale minimalnie chybił. Warto 

wspomnieć, że za nadmiar żółtych 
kartek, w sobotnim spotkaniu nie 
mógł wystąpić najlepszy strzelec 
Piasta w tym sezonie – Martin 
Nespor. Na ławce rezerwowych 
znalazł się za to wracający po 
kontuzji Bartosz Szeliga. 

 – Dobrze weszliśmy w ten mecz, 
mieliśmy wiele szans na strzele-
nie bramki, ale skuteczność nie 
była dziś naszą mocną stroną. 
Bielsko to trudny teren, dodatko-
wo mokra murawa nie ułatwiała 
nam dzisiaj pracy. Podbeskidzie 
strzeliło gola z kontry, ale na 
szczęście udało nam się wyrów-
nać pod koniec pierwszej połowy. 
Podobnie wyglądała druga poło-
wa, w której nasza gra nie była 
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W sobotnie popołudnie Piast Gliwice zremisował na wy-
jeździe z Podbeskidziem Bielsko-Biała 2:2. Mecz rozgry-
wany momentami w strugach deszczu obfitował  
w wiele sytuacji podbramkowych, ale dla gliwiczan 
bramki padały jedynie z „jedenastek”.

już tak dobra. Wynik powinien 
cieszyć, ale czujemy też niedo-
syt – powiedział na konferencji 
prasowej trener Radoslav Latal.
 – W następnej kolejce mierzymy 
się z Koroną. To bardzo nieprzy-
jemny rywal, gra skutecznie na 
wyjazdach. Mamy jednak tydzień, 

aby odpowiednio przygotować się 
do tego spotkania i je wygrać. 
Chcemy pokonać Koronę. Jeste-
śmy drużyną głodną zwycięstw, 
chcemy wygrywać w każdym me-
czu. Remisy nas nie interesują – 
mówił po meczu w Bielsku-Białej 
obrońca Patrik Mraz.

Mecz z Koroną Kielce odbędzie 
się 24 października przy Okrzei. 
Po 12 kolejkach gliwiczanie są 
zdecydowanym liderem tabeli. 
Nad drugą Pogonią Szczecin 
mają sześć punktów przewagi, 
a nad trzecią Legią Warszawa 
aż osiem.  (msz)

W 10. minucie Maciej Ma-
kuszewski podał na prawej 
stronie pola karnego do 
Lukáša Haraslína, jednak 
strzał oddany przez Słowaka 
był zbyt słaby i Grzegorz Ka-
sprzik bez problemu złapał 
piłkę. W 18. minucie goście 
objęli prowadzenie. Radosław 
Sobolewski zagrał na prawą 
stronę do Romana Gergela, a 

słowacki pomocnik dośrodko-
wał w pole karne do Macieja 
Korzyma, który przyjął piłkę i 
z bliskiej odległości pokonał 
Marko Maricia. Dziewięć mi-
nut później ładną akcją popi-
sała się Lechia. Adam Buksa 
zacentrował z lewej strony, 
futbolówkę głową zgrał Ariel 
Borysiuk, Makuszewski ode-
grał do pomocnika gospo-

darzy, a ten oddał strzał, 
który jednak zdołał obronić 
Kasprzik.

W 38. minucie gospodarze 
wyrównali. Haraslín zagrał na 
prawej stronie do Buksy, a 
napastnik gdańszczan będąc 
przy linii końcowej wycofał 
piłkę do nadbiegającego Ma-
kuszewskiego, który strzałem 

Bramki zdobywali: Maciej Korzym dla Górnika i Maciej 
Makuszewski dla Lechii. Tuż przed przerwą rzut karny 
zmarnował Mariusz Magiera.

Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze 1:1 (1:1)

Górnik tuż przed 
przerwą miał jesz-
cze szansę, by 
ponownie wyjść na 
prowadzenie. Jakub 
Wawrzyniak faulo-
wał w polu karnym 
Gergela i sędzia od-
gwizdał rzut karny. 

Radość Macieja Korzyma po zdobyciu gola

Zabrzanie prowadzili  
i nie wykorzystali karnego

Na boisku nikt nie odstawiał nogi
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Podbeskidzie Bielsko-Biała – Piast Gliwice 2:2 (1:1)

W sobotnie popołudnie piłkarzom przyszło rywalizować 
w trudnych warunkach pogodowych

Górale zatrzymali Piasta
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Pierwszymi „pacjentami” stały się 
cztery czteromiesięczne świnki 
o wadze około 60 kg. Dwie z nich 
przeszły zabieg wszczepienia prote-
zy serca na początku października, 
kolejne w ubiegłym tygodniu. Zwie-
rzęta będą obserwowane przez 30 
dni. – To ostatni etap prac, poprze-
dzający rozpoczęcie badań klinicz-
nych – mówi Roman Kustosz, kie-
rownik Pracowni Sztucznego Serca 
Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii 
w Zabrzu.
Obecnie jedynymi protezami serca 
stosowanymi dla ratowania dzie-

ci są urządzenia niemieckie. Ich 
cena jest jednak bardzo wysoka. 
Pediatryczny system wspomagania 
serca ReligaHeart PED to własny 
projekt FRK, realizowany z myślą 
o dzieciach od pierwszego roku 
roku życia. Obejmuje trzy rozmiary 
pomp wspomagania serca. Po-
dobnie jak system wspomagania 
serca dla dorosłych, będzie mógł 
być stosowany do wspomagania 
lewej, prawej lub obu komór serca 
w przypadkach jego skrajnej nie-
wydolności. Zadaniem urządzenia 
jest podtrzymywanie życia w czasie 

oczekiwania na przeszczep lub od-
ciążenie chorego serca w stopniu 
pozwalającym na jego regenerację 
i uniknięcie transplantacji. 
– Wyniki trwającego właśnie ekspery-
mentu będą znane w grudniu. Na ich 
podstawie będziemy mogli aplikować 
o rozpoczęcie badań klinicznych – tłu-
maczy dr hab. Jerzy Pacholewicz ze 
Śląskiego Centrum Chorób Serca 
w Zabrzu. Optymistyczny scenariusz 
zakłada, że ta faza prac mogłaby się 
rozpocząć w połowie 2016 r. 
Projekt FRK ruszył w 2008 r. Pro-
totypy pomp przeszły w latach 

2010-14 cykl specjalistycznych 
badań laboratoryjnych. Do ich wy-
twarzania inżynierowie zastosowali 
m.in. całkowicie nowy biomateriał 
o wysokiej odporności na biodegra-
dację. Wykorzystano też oryginalną 
zastawkę dyskową opracowaną 
w Pracowni Sztucznego Serca we 
współpracy z Politechnikami Łódz-
ką i Warszawską. Rozwiązania te 
zapewnią istotny wzrost bezpie-
czeństwa oraz komfortu stoso-
wania wspomagania serca i są 
innowacyjne względem systemu 
niemieckiego.  (hm)

Wszczepiona proteza 
serca

NA RATUNEK 
NAJMNIEJSZYM SERCOM

RUSZYŁY BADANIA PRZEDKLINICZNE PULSACYJNYCH 
POMP WSPOMAGANIA SERCA DLA DZIECI

Operację przeprowadzono 
w Centrum Medycyny 

Doświadczalnej Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego

To milowy krok na drodze do wprowadzenia na rynek innowacyjnej rodziny 
protez serca! W Centrum Medycyny Doświadczalnej Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego wszczepione zostały zwierzętom opracowane w zabrzańskiej 
Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii pediatryczne pompy wspomagania serca. 

Konferencja podsumowująca dotychczasowy przebieg prac


