
– Za nami jest 
pięknie, a będzie 
jeszcze lepiej – uśmiecha 
się Jan Sarna, dyrektor FRK. – 
Pięknie jest dlatego, że już ponad 
trzystu pacjentów ma wszczepione 
sztuczne komory wspomagania ser-
ca. Jesteśmy w przededniu wpro-
wadzenia na globalny rynek nowej 
polskiej marki protez serca Religa 
Heart. W ciągu roku lub dwóch będą 
one w powszechnym użytkowaniu. 
W tym roku przez doktora Grzegorza 
Religę zastosowany zostanie także 
robot kardiochirurgiczny. 25-lecie 
działalności to okazja, by podzię-

kować naszym 
partnerom i współ-

pracownikom oraz wszystkim, 
którzy swoją wiedzą, kompetencją, 
umiejętnościami, talentem, zaan-
gażowaniem i życzliwością wspierali 
prace Fundacji na polu naukowym, 
badawczym, wdrożeniowym i szko-
leniowym – dodaje.
Fundacja Rozwoju Kardiochirur-
gii założona została ćwierć wieku 
temu przez 17 osób: lekarzy, ma-
nagerów i biznesmenów. Inicja-
torem był prof. Zbigniew Religa. 
Od tego czasu placówka może się 
pochwalić ponad 30 patentami  

w dziedzinie nowoczesnych techno-
logii medycznych. Dzięki Fundacji 
każdego roku doskonali wiedzę 
ponad 400 studentów, młodych 
naukowców i lekarzy. 
– Nasza Fundacja to dobra mar-
ka, która konsekwentnie dba  
o swój rozwój – podkreśla prof. 
Andrzej Karbownik, prezes Rady 
Fundacji. 
W ramach obchodów jubileuszu 
w ubiegłym tygodniu odbyło się 
uroczyste posiedzenie Zgromadze-
nia Fundatorów i Rady Fundacji. 
W siedzibie FRK otwarto także salę 
pamiątkową, w której zgromadzono 

przedmioty z początków działalności, 
jak np. przyniesiony z domu Jana 
Sarny... zdekompletowany serwis do 
kawy. – Całego żona by mi nie pozwo-
liła wziąć – śmieje się dyrektor FRK.
– Dziękuję wszystkim osobom 
związanym z Fundacją Rozwoju 
Kardiochirurgii za kontynuowanie 
dzieła profesora Zbigniewa Re-
ligi. Wasze osiągnięcia gwaran-
tują chorym szybką i skuteczną 
diagnostykę oraz terapię, a dla 
naszego miasta są powodem 
do dumy – podsumowuje prezy-
dent Zabrza Małgorzata Mańka- 
-Szulik. (hm)

Fundacja Rozwoju KaRdiochiRuRgii 
im. pRoF. zbigniewa Religi obchodzi  

jubileusz 25-lecia

Salę pamiątek otwiera 
dyrektor Jan Sarna

Powstają tu protezy serca dla dzieci i dorosłych. Konstruowane  
są narzędzia i roboty chirurgiczne. Specjaliści zgłębiają tajniki komórek  

i tkanek w terapii serca. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii  
im. prof. Zbigniewa Religi to marka uznana na całym świecie.  

Placówka świętuje właśnie jubileusz 25-lecia działalności.

Jeden z obszarów działalności FRK 
to konstruowanie protez serca

Do kroniki 
Fundacji wpisują się 

prezydent 
Małgorzata 

Mańka-Szulik 
i prof. Marian 

Zembala

ĆwierĆ wieku 
z sercem

koniec GTm
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– 
Bra t 
A l b e r t 
był osobą, 
która na pewno 
wyprzedziła swój czas 
i zaproponowała formę poma-
gania, którą dzisiaj określamy 
jako środowiskową. Przytuliska 
były lokowane w dzielnicach 

nędzy 
i miały 

c h a r a k -
ter otwar-

ty – mówi dr 
hab. Marek Rymsza 

z Uniwersytetu Śląskiego. 
Towarzystwo Pomocy im. św. 
Brata Alberta prowadzi w Za-
brzu ośrodek wsparcia dla ko-

biet i przytulisko dla mężczyzn. 
– To bardzo ważny obszar po-
mocy. A najlepiej realizuje się 
zadania, jeśli udaje się zejść 
bezpośrednio do ludzi potrze-
bujących wsparcia – podkreśla 
prezydent Zabrza Małgorzata 
Mańka-Szulik.
Działalność Towarzystwa zna-
komicie wpisuje się w działania 

podejmowane w Zabrzu z myślą 
o bezdomnych. Organizacja nie 
tylko zapewnia dach na głową, 
ale też angażuje się w aktywiza-
cję społeczną i zawodową swych 
podopiecznych. – Odchodzimy 
od udzielania tylko podstawo-
wego wsparcia, jak zapewnienie 
dachu nad głową, wyżywienia 
i odzieży – zwraca uwagę Jakub 

Wilczek z Towarzystwa Pomocy 
im. św. Brata Alberta. – Staramy 
się reintegrować osoby bezdomne 
ze społecznością. Szukamy takich 
działań, które pomogą im w opusz-
czeniu schronisk, a nie przebywaniu 
w nich przez lata – dodaje.
Dobre praktyki w tym zakresie 
były tematem konferencji zorga-
nizowanej w ubiegłym tygodniu 

w Łaźni Łańcuszkowej. Człon-
kowie i przyjaciele Towarzystwa 
spotkali się także w piątek 
w siedzibie Filharmonii Zabrzań-
skiej. W programie jubileuszowej 
uroczystości znalazła się m.in. 
premiera filmu o Towarzystwie 
Pomocy im. św. Brata Alberta 
przygotowanego przez Telewizję 
Zabrze. (hm)
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Konferencja 
w Łaźni Łańcuszkowej

– 
Bra t 
A l b e r t 
był osobą, 
która na pewno 

nędzy 
i miały 

c h a r a k -
ter otwar-

ty – mówi dr 

Kierująca zabrzańskim oddziałem 
Towarzystwa Maria

 Demidowicz

POMOCNA DŁOŃ BRATA 
ALBERTA

Miejski Ogród Botaniczny 
w Zabrzu będzie współpra-
cować z Wydziałem Biologii 
i Ochrony Środowiska Uniwersy-
tetu Śląskiego. Porozumienie w 
tej sprawie podpisali prezydent 
Zabrza Małgorzata Mańka-Szu-
lik i rektor elekt uczelni prof. 
dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Miejski Ogród Botaniczny w Za-
brzu zachwyca różnorodnością 
gatunków roślin, przez co posia-
da duże znaczenie ekologiczne, 
zdrowotne i dydaktyczne. Podpi-
sane porozumienie o współpracy 

umożliwi studentom realizowa-
nie tematów prac licencjackich 
i magisterskich, pozwoli także 
korzystać w pełni z bogactwa 
gatunkowego roślin na terenie 
ogrodu podczas zajęć tereno-
wych. To już kolejna przestrzeń 
współpracy Zabrza i Uniwer-
sytetu Śląskiego. 13 czerwca 
w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących nr 11 zostało podpisa-
ne porozumienie o współpracy
z Instytutem Historii Uniwersyte-
tu Śląskiego w zakresie współ-
pracy dydaktycznej i naukowo-ba-
dawczej. (hm)

DLA EKOLOGII I DYDAKTYKI
ZABRZE ZACIEŚNIA WSPÓŁPRACĘ Z UNIWERSYTETEM ŚLĄSKIM

Ogród to idealne miejsce na spacery... ...teraz będzie również terenową pomocą dydaktyczną

OD 20 LAT DZIAŁA JUŻ ZABRZAŃSKIE KOŁO TOWARZYSTWA 
POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA 

Pomagają kobietom i dzieciom doświadczającym przemocy. 
Udzielają wsparcia w wychodzeniu z bezdomności. Organizują 

zbiórki dla potrzebujących. Zabrzańskie koło Towarzystwa 
Pomocy im. św. Brata Alberta działa już od 20 lat. W ubiegłym 

tygodniu świętowało swój jubileusz.



 – Przedłużenie prac budow-
lanych wynika z problemów 
wykonawcy z dotrzymaniem 
przyjętych wcześniej terminów 
oraz z konieczności wykonania 
dodatkowych prac, których nie 
udało się przewidzieć na etapie 
planowania inwestycji – czyta-
my w oświadczeniu. – Chodzi 
m.in. o inne niż w dokumenta-
cji projektowej posadowienie 
zabytkowego dworca czy zły 
stan techniczny istniejącej 
ściany oporowej. Wpłynęło to 
nie tylko na zmianę zakresu 
robót, ale w pewnych przypad-
kach również na zmianę tech-
nologii ich wykonania – pisze 
PKP S.A. 

Wykonawcą prac na dworcu 
PKP jest polsko-hiszpańskie 
konsorcjum firm Aldesa Con-

strucciones Polska Sp. z o.o. 
oraz Aldesa Construcciones 
S.A. Modernizacja rozpoczęła 
się w grudniu 2014 roku. 

Od tej pory PKP 
S.A. trzykrotnie 

przesuwała termin 
oddania inwesty-
cji. Najpierw miał 

to być przełom 
2015/2016 roku, 

potem wiosna tego 
roku, a według 

ostatnich informa-
cji koniec czerwca 

2016 roku.

 – PKP S.A. jest w stałym kon-
takcie z wykonawcą. Spółce 
zależy na jak najszybszym za-
kończeniu prac. W razie opóź-
nień inwestycji z przyczyn leżą-
cych po stronie wykonawców, 
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Wbrew podawanym jeszcze kilka tygodni temu 
zapewnieniom o planowanym na czerwiec za-
kończeniu prac na dworcu PKP w Gliwicach, 
w środę PKP S.A. poinformowała o przesunięciu 
terminu zakończenia inwestycji na koniec trze-
ciego kwartału 2016 roku. To już kolejna zmiana 
terminu – według pierwotnych założeń moder-
nizacja obiektu miała zakończyć się w grudniu 
2015 roku. 

czwarty poślizg na dworcu

r e k l a m a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

spółka ma możliwość nalicza-
nia kar umownych – informuje 
PKP S.A.

Inwestycja warta 157 mln 
złotych jest silnie dofinanso-

wywana ze środków unijnych 
(81,5 mln). Według zapew-
nień urzędników, groźba utra-
ty unijnego wsparcia, pomimo 
opóźnień nie wchodzi w grę. 
Zakres prac objętych unijną 

pomocą i przeznaczone na 
ten cel „środki kwalifikowa-
ne” zostały już zrealizowane.

Michał Szewczyk

Badana będzie m.in. spraw-
ność wentylatorów, czujników 
zadymienia i kamer obserwu-
jących przez całą dobę ruch 
samochodów.
 – Dla bezpieczeństwa osób pro-
wadzących prace konserwacyj-
ne, tunel musi być zamykany. 
Przyjęto, że przegląd odbywa się 
w godzinach nocnych, kiedy na-
tężenie ruchu jest najmniejsze. 
Prace realizowane są między 
godz. 23:00 (środa) do 5:00 
(czwartek) – informuje ZDM.

Co ważne, jeżeli drogowcy 
uporają się z zadaniem szyb-
ciej, czas zamknięcia przejaz-

du będzie krótszy. Informacje 
o wyłączeniu z ruchu tunelu, 
każdorazowo wyświetlane są 
na tablicach zmiennej treści. 
Na stałe ustawione są także ta-
blice wskazujące trasę objazdu.

Drugim powodem co-
tygodniowego zamy-
kania tunelu jest jego 

czyszczenie, które 
odbywa się w nocy  
z piątku na sobotę. 

Zamiatarka wykonuje prace 
przez ok. dwie godziny. Jak in-

formują drogowcy, wyjątkiem 
będzie sprzątanie kwartalne, 
które może potrwać kilka godzin. 

Przypomnijmy, gliwicki obiekt 
o długości 493 metrów znajdu-
jący pod ul. Zwycięstwa i Dworco-
wą jest na bieżąco monitorowany 
i „naszpikowany” nowoczesnymi 
rozwiązaniami technologicznymi. 
Średnio w ciągu doby przejeżdża 
nim 25 tysięcy samochodów. 
W tunelu znajduje się 10 nisz 
(wnęki w ścianach tunelu), które 
umożliwiają rozmowę z obsługą 
w razie sytuacji zagrożenia, 16 
kamer obrotowych i 50 kamer 
wideo-detekcji, urządzenia wen-
tylacyjne i oddymiające, oświetle-
nie, systemy łączności radiowej, 
dźwiękowy system ostrzegawczy 
i system sygnalizacji pożaru. 
Wszystkie te systemy działają 
automatycznie, ale są pod stałą 
kontrolą pracowników Centrum 
Sterowania Ruchem.

Kiedy zamkną tunel?
Każdej nocy ze środy na czwartek i z piątku 
na sobotę, kierowcy muszą być przygotowani 
na zamknięcie tunelu DTŚ pod ul. Zwycięstwa 
i Dworcową w Gliwicach. Wówczas przez kilka 
godzin drogowcy będą prowadzić prace kon-
serwacyjne oraz porządkowe.
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usługi
 Ô !Czyszczenie dywanów (u 

klienta lub odbiór) tapicerek. 
Sprzątanie. Mycie okien. Fir-
ma Blitz. Tel. 32-234-2172, 
kom.510-286-736.

 Ô AGD. Naprawa pralek, 
lodówek, term, ogrzewaczy, 
montaż instalacji i usuwanie 
awarii. Tel. 694-506-777.

 Ô ELEKTRYK - Pomiary 
ochrony przeciwporażeniowej-
-protokoły. Zaświadczenia dla 
energetyki. Podłączenia płyt 
indukcyjnych - wpis do gwa-
rancji. Prowizorki budowlane. 
Przeróbki instalacji. Usuwa-
nie awarii itd. UPRAWNIENIA 
E+D. Możliwość wystawienia 
faktur VAT. Tel. 508-145-
905.

 Ô Kafelkowanie, panele, 
malarskie. Tanio!!! Tel. 
787672048.

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 . . .

 Ô MEBLE SYSTEMOWE, 
KUCHNIE, materace, zabu-
dowy, szafy, rolety. Tel. 32 
270-00-09, 695-899-863.

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

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

dam pracę
 Ô Firma budowlana poszu-

kuje pracowników ogólno-
budowlanych z bogatym do-
świadczeniem oraz zatrudni 
kierowcę CE z doświad. 
karta kierowcy, badania, 
kurs na przewóz rzeczy.  
Tel. 887 024 224.

 Ô Firma zatrudni wykwa-
lifikowanych robotników 
budowlanych, praca od zaraz 
512290378.

 Ô Zatrudnię kucharzy, ku-
charki oraz pomoc kuchenną 
i kelnerki. 603 552 212.

 Ô Zatrudnię montera stolar-
ki budowlanej lub osoby do 
przyuczenia. 32 2792000.

nieruchomości
 Ô Do wynajęcia piętro domu 

100m2 + garaż + ogród. 
Gliwice, niedrogo. Tel. 
514668400.

 Ô Pomieszczenia biurowe 
do wynajęcia w Gliwicach, 
bardzo dobra lokalizacja, tel. 
600 050 270.

auto-moto
 Ô AUTO SKUP dojazd gratis. 

GOTÓWKA od ręki. Osobowe 
i dostawcze. 509-046-998.

 Ô AUTOSKUP - kupię każdy 
samochód osobowy i do-
stawczy. Tel. 32 793-94-11, 
660-476-276.

 Ô SKUP SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH, PŁATNOŚĆ GO-
TÓWKĄ TEL: 880 277 929.

inne
 Ô BOUTIQUE LAPLAYA78, 

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

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

 Ô Zapisy do II LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE-
GO DLA DOROSŁYCH ul. 
Kozielska 1, Gliwice, tel. 
322315236, KURS JĘZYKO-
WY GRATIS!

Ogłoszenie drobne można zamówić na 2 sposoby
w internecie w redakcji

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 piątku,
* W przypadku zapłaty przelewem decyduje dzień i godzina potwierdzenia wpłaty na koncie wydawcy.

r e k l a m a . . . .

24h
DRAGON

NOWY ADRES 

W GLIWICACH

moduł reklamowy
tej wielkości

kosztuje tylko

78 zł
netto

Szczegóły na
www.gazeta-miejska.pl
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gliwice

zbudują  
piętrowy parking

Przewrócone drzewa 
i połamane gałęzie

U zbiegu ul. Dunikowskiego i Mikołowskiej powstanie trzypo-
ziomowy parking, dla 84 samochodów. To drugi etap inwestycji 
ZBM II TBS w tym rejonie Gliwic. Wcześniej u zbiegu ul. Jana 
Pawła II i Mikołowskiej powstał budynek liczący 25 mieszkań.

Miniony tydzień minął pod znakiem kapryśnej pogody. Najgroźniej-
sza okazała się wichura, która przeszła nad Gliwicami w piątek.  
Kilkadziesiąt interwencji – tyle działań podjęli w piątek gliwiccy 
strażacy i tylko dwie z nich to pożary.

r e k l a m a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

To właśnie m.in. lokatorzy 
tego budynku będą mogli 
korzystać z wybudowanego 
parkingu. Część miejsc pozo-
stanie jednak ogólnodostęp-

na. Kierowcy zainteresowani 
stałym korzystaniem z obiek-
tu, najprawdopodobniej będą 
mogli wykupić odpowiedni 
karnet postojowy.

Oferty w przetargu na budowę 
parkingu można składać do 
14 lipca. Wyłoniony wykonaw-
ca będzie miał 20 miesięcy 
na realizację inwestycji. 

Dzieło ustawione na skwerze 
przed budynkiem odsłonięto 
20 czerwca w samo południe. 
W uroczystości brał udział m.in. 

twórca rzeźby. Podkreślał, że 
bardzo cenne dla niego jest, że 
w tego typu wydarzeniu wzięło 
udział tak wielu młodych ludzi – 

bo to oni są przyszłością. 
W Bibliotece Centralnej, do 20 
lipca, oglądać można wystawę 
prac prof. Krzysztofa Nitscha.

Biblioteka z rzeźbą

Skwer przy Bibliotece Centralnej w Gliwicach od poniedziałku 
zdobi pomnik autorstwa prof. Krzysztofa Nitscha. Rzeźba z cy-
klu – Nasza Ojczyzna Przejście jest zwieńczeniem modernizacji 
obiektu przy ul. Kościuszki. 

ul. Dunikowskiego
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Pozostałe to skutki wichury, 
która przeszła nad miastem. 
Najczęstsze zdarzenia to po-
łamane gałęzie i drzewa utrud-
niające poruszanie się samo-
chodom lub pieszym.

Na szczęście nikt nie ucier-
piał, choć w kilku przypadkach 
drzewa lub gałęzie przewróci-
ły się na zaparkowane samo-
chody – tak było m.in na Alei 
Przyjaźni i na ul. Wolskiego. 

W usuwanie skutków wichury 
zaangażowane były wszystkie 

gliwickie zastępy Straży Pożar-
nej, wspomagane przez okolicz-
ne jednostki ochotnicze.

– Trzeba pamiętać, że oprócz 
interwencji związanych z usu-
waniem połamanych drzew 
czy gałęzi, strażacy wyjeżdżają 
także do poważniejszych zda-
rzeń. Mieliśmy do czynienia 
z dwoma pożarami – jeden w 
Pyskowicach, który był efektem 
pozostawienia potrawy na ga-
zie. Tu ucierpiała jedna osoba. 
Drugi miał miejsce na terenie 
jednego z gliwickich zakładów 

pracy – informował w piątek 
Dariusz Mrówka, rzecznik gli-
wickiej Straży Pożarnej.

Skutki wietrznej pogody były 
usuwane do późnych godzin 
wieczornych:
– Każda z takich interwencji 
zajmuje dużo czasu – trzeba 
m.in. zabezpieczyć teren po-
przez otoczenie go taśmą, poła-
mane drzewa czy gałęzie trzeba 
pociąć na mniejsze kawałki i 
dopiero wtedy można je usunąć 
– tłumaczył Dariusz Mrówka.

(kk)
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Na początek 10 stacji
Miasto ogłosiło przetarg nieograniczony 
na organizację, zarządzanie i eksplo-
atację systemu miejskich wypożyczalni 
rowerów.

Gliwiccy drogowcy wprowadzają zmiany na ul. Portowej. 
Kierowcy będą mogli przyspieszyć do 70 km/h na odcin-
ku od Śląskiego Centrum Logistyki do ul. Staromiejskiej  
(z wyłączeniem krótkiego odcinka na wysokości nr 87, gdzie 
znajduje się przejście dla pieszych i przejazd rowerowy).

r e k l a m a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Na początek w Gliwicach pojawi 
się 10 stacji, a w każdej znaj-
dzie się 10 rowerów.

– Będą one funkcjonowały 
w sezonie rowerowym – od 
1 marca do 30 listopada, 
przez całą dobę, siedem dni 
w tygodniu. Na każdej z 10 
stacji, wyposażonych w termi-
nal z panelem informacyjnym 
i sterującym, będzie 15 stoja-
ków i 10 miejskich rowerów 
w barwach miasta. Oznacza 
to, że w mieście pojawi się 
w sumie 150 stojaków rowe-
rowych i 100 rowerów – infor-
muje magistrat.

System ma wspo-
magać strona 

internetowa, na 
której będzie moż-

na zapoznać się 
m.in. z mapą stacji 

lub sprawdzić do-
stępność rowerów 
i miejsc postojo-

wych.

– Rower to zdrowy, ekolo-
giczny i ekonomiczny sposób 
poruszania się. To również 
doskonała alternatywa dla 
samochodów – unikamy kor-
ków, opłat za parkowanie 
i nie zanieczyszczamy po-
wietrza spalinami. Dlatego 
w naszym mieście powstanie 
system stacji rowerowych –  
argumentuje Urząd Miejski.

Warto dodać, że pomysł stwo-
rzenia miejskiej wypożyczalni 
rowerów nie jest nowy, jego 
wprowadzenie planowano już 
kilka lat temu. Odstąpiono 
nawet od wykonania przyję-
tej już przez Radę Miejską 
uchwały. Opóźnienia tłuma-
czono m.in. prowadzonymi 
remontami oraz brakiem sieci 

dróg rowerowych. Gdy kilka 
lat temu przymierzano się do 
tego pomysłu, zakładano że 
rowerów będzie dwa razy wię-
cej niż w ogłoszonym właśnie 
przetargu, którego rozstrzy-
gnięcie nastąpi 21 lipca.

Obecnie, do cza-
su pojawienia się 
nowych znaków, 

kierowców obowią-
zuje ograniczenie 

do 50 km/h w dzień 
i 60 km/h w nocy. 

– Zarząd Dróg Miejskich zdecy-
dował o wprowadzeniu takich 
zmian, ponieważ ulica znajdu-

je się niemal poza obszarem 
zabudowanym i jest często 
wybierana przez kierowców 
jako droga dojazdowa do DTŚ 
– informuje Magistrat.

szybciej  
na Portowej

Miejskie wypoży-
czalnie rowerów 

działają z powodze-
niem już od kilku 

lat w wielu polskich 

miastach, m.in. w 
Poznaniu, Tarnowie 

czy Lublinie. 
W tym ostatnim mieszkańcy 
mają do dyspozycji 90 stacji 

i prawie 900 rowerów. Codzien-
nie w Lublinie z miejskich rowe-
rów korzysta ok. 5 tys. osób. 
Co więcej do dyspozycji miesz-
kańców są zarówno rowery dla 
dorosłych jak i dla dzieci.

Katarzyna Klimek
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We współpracy z elitarną jednostką komandosów – 6 batalionem powietrzno- 
-desantowym im. gen. Edwina Rozłubirskiego, WKU i MON szkoły kształcą kade-
tów dla potrzeb Narodowych Sił Zbrojnych. 

Uczniowie w 3-letnim cyklu kształcenia realizują dodatkowo kurs szkolenia wojsko-
wego w jednostce patronackiej. Zgłębiają tajniki współczesnych technik walki, 
musztry, strzelectwa oraz spadochroniarstwa, pod czujnym okiem komandosów 
z 6 batalionu. Ćwiczą na poligonie, uczestniczą w uroczystościach wojskowych 
i przysięgach żołnierskich, jeżdżą na obozy wojskowe. Zajęcia wojskowe odbywają 
się raz w tygodniu na terenie jednostki wojskowej przy ul. Andersa.

Po ukończeniu szkoły oprócz świadectwa maturalnego absolwenci LO uzyskują 
certyfikat potwierdzający odbyte szkolenie wojskowe i kontynuują karierę zawodową 
w armii, w kontyngentach międzynarodowych, misjach pokojowych lub idą na studia.

• GIMNAZJUM ANIMATOR 
   (o profilu sprawnościowo – obronnym)
• LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ANIMATOR 
   (jedyne w Gliwicach z 17-letnią tradycją wojskową)

• GIMNAZJUM ARTYSTYCZNE: pełna nazwa 
   – OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA SZTUK PIĘKNYCH
• LICEUM PLASTYCZNE

Są to jedyne w Gliwicach szkoły kształcące w zakresie malarstwa, rzeźby, 
fotografii i grafiki.

Przedmioty artystyczne są prowadzone przez wykwalifikowanych, znanych w regionie 
artystów plastyków. Szkoły posiadają atrakcyjne zaplecze dydaktyczne: pracownię 
malarską, graficzną, fotograficzną, rzeźbiarską i multimedialną.
Absolwenci tych szkół znają komputerowe programy graficzne, robią profesjonalne zdjęcia, mają wyczucie 
kompozycji przestrzeni, swobodnie tworzą rysunki, znają różne techniki malarskie a na koniec nauki uzyskują zawód i tytuł 
plastyka (absolwent gimnazjum może kontynuować naukę w ramach OSSP przez kolejne 3 lata). Zdobywają wyróżnienia i nagrody 
w krajowych i międzynarodowych konkursach artystycznych. Są przygotowani do podjęcia studiów artystycznych lub architek-
tonicznych oraz do założenia własnej działalności w branżach kreatywnych. Pomaga w tym szkolna galeria sztuki w Starej 
Fabryce Drutu, pozostająca do dyspozycji uczniów, dająca możliwość organizowania ich pierwszych wystaw i spektakli. 

Galeria została w tym roku obiektem zaprzyjaźnionym INDUSTRIADY, a nasi uczniowie zaprezentowali pierwszy w historii 
Gliwic autorski spektakl o życiu i pracy, Augusta Wilhelma Hegenscheidta, założyciela Fabryki Drutu, wielkiego 
przemysłowca i filantropa. Galeria zlokalizowana jest w prestiżowym miejscu, na terenie dawnego kompleksu fabryki, 
który z inicjatywy naszego stowarzyszenia przekształci się wkrótce w dzielnicę kreatywną. 

Pierwszy inkubator firm kreatywnych jaki zamierzamy utworzyć w dzielnicy będzie dla naszych absolwentów  
unikalną szansą rozpoczęcia własnej kariery zawodowej.



Nowy statut gliwic-
kiego teatru przez 
zwolnionych arty-

stów nazywany jest 
„pływalnią” (z po-
wodu swojej małej 

konkretności). Z ko-
lei dyrekcja placów-

ki mówi o posze-
rzaniu możliwości 
i zapewnianiu sze-
rokiego spektrum 
repertuarowego.

– Misją Teatru jest tworzenie 
własnych spektakli teatral-
nych, upowszechnianie dorob-
ku polskiej i światowej sztuki 
teatralnej oraz innych dóbr 
kultury w celu zaspokajania 
kulturalnych potrzeb i aspiracji 
społeczeństwa, a także repre-
zentowanie polskiej kultury i jej 
dziedzictwa w kraju i za granicą 
– czytamy w statucie.

Czwartkowe głoso-
wanie poprzedzone 
zostało długą i gorą-
cą dyskusją, w któ-

rej udział wzięli 
radni, prezydent 

Zygmunt Frankie-
wicz, wiceprezydent 

Krystian Tomala 
(odpowiedzialny 

za kulturę w Gliwi-
cach) oraz dyrektor 

teatru Grzegorz 
Krawczyk.

 – Kawałek po kawałku, ten 
teatr był nam zabierany. Rada 
Miasta została w tym całym 
procesie zmian umieszczona 
na samym końcu. Zostaliśmy 
postawieni przed faktem do-
konanym. Nasza rola ma się 
sprowadzać, tylko do tego aby 
przyklepać te zmiany. Chcę 
wyrazić głęboką dezaprobatę 
dla sposobu, w jaki to zostało 
przeprowadzone. Namawiam, 
aby uchwałę odrzucić – mówił 
radny Dominik Dragon (PO). 

 – Jestem w Radzie Miasta 
już piątą kadencję i nie przy-
pominam sobie, żebym kiedy-
kolwiek coś klepał. Tak było 
dawno temu, ale to była bieda 
za komuny – ripostował Tade-
usz Olejnik (KdGZF). – Oświad-
czam też, że nie ma żadnej 
dyscypliny podjętej w naszym 
klubie w sprawie głosowania 
– dodawał.

 – Zmiany były postulowane 
przez różne środowiska i oso-
by. Nieprawdą jest, że radni byli 
pomijani w szeroko rozumianej 
dyskusji na temat przyszłości 
teatru. Mieliście Państwo wiele 
okazji, by wziąć w takich dysku-
sjach udział – argumentował wi-
ceprezydent Krystian Tomala. 

 – Nie ma w Polsce teatru, który 
byłby w stanie funkcjonować 
bez dotacji. Nieuczciwością jest 
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likwidacja tej formuły teatru pod 
przykryciem zmian statutowych. 
Jaka jest gwarancja, że nowa 
formuła się sprawdzi i będzie 
miała równie wysoką frekwen-
cję? Z otrzymanych informacji 
wygląda to na teatr ekspery-
mentalny – podkreślał Zdzisław 
Goliszewski (PiS).

 – Z teatrem jest jak z polityką, 
dzięki ludziom, dla ludzi i przez 
ludzi. Jeśli o tym zapomnimy, 
to popełnimy błąd – dodawał 
Janusz Szymanowski (PO).

 – Tak jak szkoła jest dla 
uczniów, my dla mieszkań-

Nie będzie to pierwsza dotacja 
władz miejskich dla jednej z naj-
starszych świątyń w mieście. 
Kompleksowa renowacja zabyt-
kowego kościoła, podzielona na 
etapy, rozpoczęła się w 2009 
roku i pochłonęła już 430 tys. zł. 
Pieniądze przeznaczone zostały 
na remont m.in. dachu, oczysz-
czenie elewacji frontowej wieży, 
naprawę ścian i sklepień czy 
osuszenie zawilgoconych murów.

Tym razem ratowane będą 
kamienne mury tworzące 
ogrodzenie od strony ul. To-
szeckiej.

Warto wspomnieć, że 
kościółek p. w. św. 

Bartłomieja to jedna 
z najstarszych świą-

tyń w mieście, wpisa-

na do rejestru zabyt-
ków woj. śląskiego.

Pierwsze wzmianki o tzw. „sta-
rym” Bartłomieju sięgają XIII 
wieku. Nawa i wieża kościoła 
powstały w drugiej połowie XVII 
wieku. Na początku ubiegłego 
stulecia, małą i niszczejącą 
świątynię postanowiono w koń-
cu „zastąpić” neogotyckim ko-
ściołem, również pw. św Bar-
tłomieja, zlokalizowanym przy 
ulicy Bernardyńskiej.

Jak zaznacza magistrat, udział 
w finansowaniu prac miał też 
Urząd Marszałkowski i Woje-
wódzki Urząd Ochrony Zabytków 
w Katowicach.  (kk)

„Zastrzyk    finansowy” dla Bartłomieja
100 tys. zł dla kościoła św. Bartłomieja 
zostanie wygospodarowanych z kasy mia-
sta - zdecydowali gliwiccy radni. Pieniądze 
przeznaczone zostaną na odbudowę frag-
mentu murowanego ogrodzenia kościoła 
przy ul. Toszeckiej.

koniec GTm
Głosami Koalicji dla Gliwic Zygmunta Frankiewi-
cza i większości radnych PiS, Rada Miasta przy-
jęła w czwartek nowy statut gliwickiego teatru. 
Tym samym Gliwicki Teatr Muzyczny przeszedł 
do historii, a w jego miejsce powstanie Teatr im.  

Tadeusza Różewicza w Gliwicach.

ców, tak teatr jest dla widzów. 
Musimy podejmować decyzje 
niepopularne po to, aby póź-
niej było lepiej. Można dobitnie 
powiedzieć, że tu nie chodzi 
o oszczędności, ale o efektyw-
ność wydatkowania pieniędzy 
– uzasadniał zmiany prezydent 
Zygmunt Frankiewicz.

 – Mam wrażenie, że ta spra-
wa daje niektórym poczucie 
istnienie w tej radzie. Lansu-
jecie się tym tematem pod 
publikę. Na komisjach nie ma 
kamer, może trzeba wystąpić 
z takim wnioskiem racjonali-
zatorskim, wówczas będziecie 

mieli panowie okazję, żeby się 
wypowiedzieć – krytykował rad-
nych opozycji wiceprezydent 
Tomala.

 – Pana wypowiedzi są skanda-
liczne, panie prezydencie Toma-
la. Wynika z nich, że prawda 
jest tylko po stronie Koalicji dla 
Gliwic Zygmunta Frankiewicza – 
ripostował radny Dragon.

Ostatecznie, uchwałę wprowa-
dzającą nowy statut poparło 
14 radnych: Magdalena Bud-
ny, Michał Jaśniok, Stanisław 
Kubit, Tadeusz Olejnik, Jan 
Pająk, Marek Pszonak, Kry-

styna Sowa, Grażyna Walter-
-Łukowicz, Paweł Wróblewski 
(KdGZF), Marek Kopała, Bartło-
miej Kowalski, Adam Majgier, 
Krzysztof Procel i Tomasz Ty-
lutko (PiS). 

Przeciw zagłosowało 8 radnych: 
Dominik Dragon, Ewa Potoc-
ka, Janusz Szymanowski, Ur-
szula Więckowska, Zbigniew 
Wygoda (PO), Zdzisław Goli-
szewski (PiS), Bernard Fic, 
Patryk Hodura (SLD).

Dwóch radnych wstrzymało się 
od głosu: Ryszard Buczek (PiS) 
oraz Kajetan Gornig (PO).



  swoją robotę wykonuję 
z pokorą
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rozmowa tygodnia

Często jest też tak, że coś wiem, ale nie 
mogę tych informacji ujawnić, bo np. 

niektóre dane będą pomocne przestępcom. 
Bardzo wtedy uważam, by nie powiedzieć  
o jedno słowo za dużo.

Przypomnijmy, Ranking Gliwic-
kich Rzeczników Prasowych 
2016 sporządzony został na 
podstawie ocen 11 dziennika-
rzy zajmujących się Gliwicami. 
Ocenionych zostało 12 rzecz-
ników. W najlepszej szóstce, 
oprócz Marka Słomskiego 
znaleźli się kolejno: Mariusz 
Kopeć, Maja Lamorska-Gorgol, 
Marzena Sosnowska, Marek 
Jarzębowski i Dariusz Mrówka.

Katarzyna Klimek, Michał 
Szewczyk, Gazeta Miejska: 
Dziennikarze nie 
mieli wątpliwości, 
najlepszy rzecznik 
w Gliwicach pracuje 
w policji. Ma Pan 
swój własny przepis 
na to jak dobrze wy-
konywać tę pracę?
nadkom. Marek Słomski: Przede 
wszystkim: empatia. Kieruję się 
nią w życiu. Zawsze staram się 
zrozumieć drugą stronę. Wiem, 
że jeśli dziennikarz dzwoni, to 
dlatego, że wykonuje taki, a nie 
inny zawód, ja zaś jestem po 
to, by mu pomóc. Robię więc 
wszystko, żeby odpowiedzieć 
natychmiast. A drugi składnik 
przepisu na pracę rzecznika 
to, moim zdaniem, dystans do 
siebie. Dziennikarze wiedzą, że 
go posiadam. Nie jestem żadną 
gwiazdą, czuję się normalnym 
chłopakiem i swoją robotę wy-
konuję z pokorą.

Nie od razu jednak 
była to praca z me-
diami.
Zgadza się. Zresztą, szczerze 

– Często jest tak, że coś wiem, ale nie 
mogę tych informacji ujawnić, bo np. nie-
które dane będą pomocne przestępcom. 
Bardzo wtedy uważam, by nie powie-
dzieć o jedno słowo za dużo – opowiada 
o kulisach swojej pracy nadkom. Marek 
Słomski, oficer prasowy gliwickiej po-
licji, który zdobył w ubiegłym tygodniu 
tytuł najlepszego rzecznika prasowego 
w Gliwicach.

mówiąc, do samej policji tra-
fiłem trochę przez przypadek. 
Zaproponował mi to kolega. 
Razem złożyliśmy papiery, ale 
potem on wyjechał do USA, 
a ja zostałem. Skąd w ogóle 
pomysł, by złożyć papiery, nie 
pamiętam. Musieliśmy gdzieś 
usłyszeć o naborze. Dodam, 
że na początku temu wyborowi 
była przeciwna moja mama, 
która postrzegała policję 
przez pryzmat milicji. Na po-
czątku trafiłem do prewencji, 
ale już po dwóch tygodniach 
przeniesiono mnie do docho-
dzeniówki. Podobno, tak mi 
potem powiedziano, ówczesny 
naczelnik spytał kierownika 
prewencji: „kogo tam bystrego 
macie?”. I kierownik wytypo-
wał mnie (śmiech).

Rzecznikiem także zostałem 
przez przypadek. To był rok 
2007. Ówczesną oficer praso-
wą, Magdalenę Zielińską, za-
proszono do pracy w łódzkiej 
komendzie wojewódzkiej i u nas 
powstał wakat. Szefem gliwic-
kiego garnizonu był wówczas 
obecny komendant główny, ge-
nerał Jarosław Szymczyk. Znał 
mnie jako policjanta, zawołał do 
siebie i zaproponował stanowi-
sko rzecznika. To było dla mnie 
ogromne zaskoczenie.

In plus?
Nie bardzo. Wyznam szczerze, 
że na początku byłem przera-
żony. Później pomyślałem, że 
to jednak ciekawe wzywanie. 
Bo ja lubię samemu sobie 
udowadniać, że dam radę. 
Może to wydać się dziwne, 
ale z natury jestem intrower-
tykiem. A tutaj nagle... na 
świecznik! Z biegiem czasu 
człowiek nabiera jednak do-

świadczenia. Pomogło mi to, 
że miałem za sobą bagaż 
różnych doświadczeń, a i mój 
staż pracy był już dość duży.

Były jakieś szcze-
gólne wyzwania, 
które na długo Pan 
zapamięta?

Stresujące są sytuacje, kiedy 
relacjonuje się wydarzenia na 
żywo. Takim dużym kalibrem 
była rodzinna tragedia w Sośni-
cy, gdzie dziadek zamordował 
wnuka. Znałem sprawę od środ-

ka, podchodziłem do 

niej bardzo emocjonalnie. Oba-
wiałem się więc, że gdy będę 
opowiadał tę historię przed ka-
merami, ktoś w moich oczach 
zobaczy za dużo emocji. Często 
jest też tak, że coś wiem, ale 
nie mogę tych informacji ujaw-
nić, bo np. niektóre dane będą 
pomocne przestępcom. Bardzo 

wtedy uważam, by nie powie-
dzieć o jedno słowo za dużo.

Jest Pan cały czas 
pod telefonem?
W praktyce jestem w pracy 
siedem dni w tygodniu, 24 
godziny na dobę. I rzeczywi-
ście, dziennikarze tak dzwonią. 
Mediów jest dużo. Zdarzają się 
takie sytuacje, że kończę pra-
cę, wracam do domu, siadam 
na rower i jadę z dziećmi do 
lasu, wracam, a na telefonie 
kilkanaście nieodebranych po-
łączeń. I do wszystkich trzeba 
oddzwaniać.

W zwykły dzień, jak 
często podnosi Pan 
słuchawkę?
Jest wiele pytań mailowych. 
A telefony... w godzinach pracy 
– kilkanaście dziennie. W razie 
zdarzenia poważnego, np. za-

bójstwa, potrafi być 180-200 
połączeń. I wszyscy narzeka-
ją, że linia cały czas zajęta 
(śmiech).

Ale są też plusy 
„rzecznikowania”?
Powiem tak... Znam naszych 
policjantów. To są bardzo fajni 
ludzie, z normalnymi emocja-
mi, poczuciem humoru. I ja 
chcę promować ten dobry 
wizerunek moich kolegów. 
Dzięki temu, że jestem rzecz-
nikiem, mogę to robić. Staram 
się mówić językiem zrozumia-
łym dla wszystkich. Czasami 

potrafię żartować sam z siebie 
i nie jest to kokieteria – tak 
mam i to się chyba nigdy nie 
zmieni.

Dużo osób  
rozpoznaje Pana  
na ulicy?

Tak, kiedy wchodzę do sklepu 
spożywczego, niektórzy patrzą, 
co mam w koszyku (śmiech).

Na koniec dwa 
słowa o komisarzu 
Słomskim prywat-
nie, co robi jak już 
znajdzie trochę 
wolnego czasu?

Lubi kontemplować przyrodę, 
kocha drzewa. Na potęgę czy-
ta książki. Mimo że troje dzieci 
angażuje – to bardzo młodzi lu-
dzie i potrzebują ojca. Jeżdżę 
też dużo na rowerze, głównie 
po lesie. Wtedy naprawdę od-
poczywam i czuję się jak na 
wakacjach.

Jest też chwila by 
analizować swoje 
wypowiedzi?

Nie. Natomiast śledzę ko-
mentarze, sprawdzam, jaki 
jest odbiór społeczny, po-
strzeganie naszej policji. 
Jestem przecież takim łącz-
nikiem między policją a dzien-
nikarzami, a przez to i społe-
czeństwem.

Rozmawiali:
Katarzyna Klimek,
Michał Szewczyk
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Pomimo upału w evencie wzięło 
udział prawie 500 osób (doro-
śli i dzieci oraz osoby niepełno-
sprawne) – w tym ponad 300 
zumbowało przez 3 godziny. 
Najliczniejszą grupę wystawił 
gliwicki Zespół Szkół Ogólno-
kształcących nr 1 – MALCZUSIA 
TEAM. Licznie stawili się rów-
nież przedstawiciele Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku z Żor, którzy 
pomimo swoich lat biorą czynny 
udział w imprezach sportowych. 
– Pierwszy raz wraz z córką Mar-
tyną zumbowałam i jestem pod 
ogromnym wrażeniem wyjątko-
wej i niepowtarzalnej atmos-
fery, którą stworzyła fundacja 
oraz perfekcyjnej organizacji 

– skomentowała Pani Izabela 
Bulik z Gliwic. 

Maraton poprowadzili licencjo-
nowani Instruktorzy ZIN: Jo-
anna Dziedzic (Żory), Anna 
Kuśnierz (Kędzierzyn Koźle), 
Dorota Steblok (Rybnik), Ra-
dek Nosal (Gliwice) oraz pocho-
dząca z Kuby REGLA – Maria 
Hernandez Madej. 

W specjalnie przygotowanej 
strefie relaksu można było od-
począć na leżakach, schłodzić 
się w kurtynie wodnej oraz sko-
rzystać z pomiaru pojemności 
płuc i masażu, którzy wykony-
wali wolontariusze z Medycznej 

Szkoły Policealnej Województwa 
Śląskiego im. prof. A. Cieszyń-
skiego w Zabrzu. 
 
– Pod każdym względem, to 
nasza rekordowa ZUMBA – co 
bardzo nas cieszy, bo po raz 
pierwszy naszym celem było ra-
towanie ludzkiego życia. Dzięku-
jemy wszystkim (uczestnikom, 
wolontariuszom, partnerom oraz 
Parkowi Handlowemu ARENA 
– sponsor eventu), którzy przy-
czynili się do sukcesu naszej 
akcji – dodała Anna Koralewicz 
z Fundacji „Biegamy z Sercem”. 

Szczegóły oraz fotorelacja na 
www.tanczymyzsercem.pl

wytańczyli z sercem 
10.000,00 zł dla Ani starosolskiej!
W niedzielę na terenie Parku Handlowego ARENA odbyła się V edycja akcji charytatywnej Tańczymy z SERCEM – ZUMBA Maraton, której organizatorem 
była Fundacja „Biegamy z Sercem”. Celem imprezy było pozyskanie środków finansowych na leczenie 6 letniej Ani Starosolskiej z Gliwic, którą dotknęła nad-
zwyczaj rzadka choroba genetyczna powodująca przedwczesne starzenie się i opóźnienie rozwojowe – występuje raz na 2 miliony osób! Cała akcja przyniosła 
rekordową kwotę 10.000,00 zł – składa się na nią wartość opłata startowych oraz internetowa sprzedaż kubków / cegiełek przez firmę FREAX z Przemyśla. 

Ania z rodzicami oraz licencjonowani instruktorzy 
Zumby i prezes Fundacji Biegamy z Sercem

Po sześciu latach od 
narodzenia się pomy-
słu przebudowy skrzy-
żowania, Zarząd Dróg 
Miejskich przechodzi 
do jego realizacji. Do-
kumentacja projektowa 
była gotowa już w 2011 roku, 
zgoda Wojewody Śląskiego na 
realizację zadania uzyskana zo-
stała rok później, prace przesu-
nęły się jednak w czasie. 

Powód? Pieniądze 
– realizacja tego 

zadania nie zosta-
ła ujęta w planach 
miasta. Dopiero 

tegoroczny budżet  
zabezpiecza środki 

na wspomnianą 
przebudowę.

Skrzyżowanie zwykłe zo-
stanie przebudowane na 
skanalizowane, powsta-

nie również oświetlenie. Jakie 
konkretne zmiany przewiduje 
projekt?

– Na ulicy Toszeckiej wyznaczo-
no dodatkowy pas do skrętu w 
lewo w ulicę Czołgową. Pas do 
skrętu w lewo będzie chroniony 
poprzez wyspy wykonane w kra-
wężniku: rozdzielającą i zamy-
kającą. Na wlocie ul. Czołgowej 
zaprojektowano dodatkowy pas 
do skrętu w prawo w postaci 
klina, przechodzący dalej w do-
datkowy pas po prawej stronie 
wylotu drogi z pierwszeństwem 

przejazdu (ul. Toszecka – wylot 
od strony centrum miasta). Na 
wlocie podporządkowanym (ul. 
Czołgowa) zaprojektowano wy-
spę dzielącą środkową, typu 
„mała kropla” oraz wyspę trój-
kątną. Wszystkie wyspy zosta-
ną ograniczone krawężnikiem. 
(…) W ramach przedsięwzię-
cia wyremontowany zostanie 
również istniejący zjazd na po-
ligon – czytamy w ogłoszonym 
przetargu.

NIEBEZPIECZNA 
CZOŁGOWA

Kolejne niebezpieczne skrzyżo-
wanie znajduje się na drugim 
końcu ulicy Czołgowej, gdzie 
przecina się ona z ul. Strzelców 
Bytomskich.

skrzyżowanie do przebudowy
Jedno z bardziej niebezpiecznych skrzyżowań w Gliwicach zostanie w 
końcu przebudowane. W miejscu, gdzie przecinają się ulice Toszecka 
i Czołgowa powstanie tzw. skrzyżowanie skanalizowane, czyli wyposa-
żone w wysepkę oddzielającą pasy ruchu. Prace mają się rozpocząć 
jeszcze w tym roku.

Tam zmiany mające zwiększyć 
bezpieczeństwo jazdy wprowa-
dzono w 2015 roku. Wcześniej 
w tym miejscu, w przeciągu kil-
ku lat doszło do kilkudziesięciu 
wypadków i kolizji. 

Po tym jak zginęła 
tu młoda kobie-
ta, Zarząd Dróg 

Miejskich wyposa-
żył skrzyżowanie 
w aktywny znak 

STOP, wymalowane 
zostały także linie 

wibracyjne. Według 
pierwotnych założeń 
(z 2010 roku) miało 
powstać tu rondo.

– Zmiany, które wprowadzo-
no bardzo podniosły bezpie-
czeństwo w tym miejscu. Sy-
tuacja na tyle się poprawiła, 
że nie dochodzi tam już do 
niebezpiecznych zdarzeń 
drogowych – mówi nadkom. 
Marek Słomski z gliwickiej 
policji. – Natomiast jeśli 
chodzi o rondo, to zawsze 
jest ono najlepszym i najbez-
pieczniejszym rozwiązaniem 
– dodaje.

Ulica Czołgowa jest szczegól-
nie obciążona przez samocho-
dy ciężarowe, które kierują się 
m.in. w stronę Bumaru i Huty 
Łabędy, śmiało można ją na-
zwać obwodnicą Łabęd. Dzię-
ki niej, w centrum tej dzielnicy 
zmniejszyło się natężenia ruchu 
samochodowego.

KOLEJNE SKRZY-
ŻOWANIE CZEKA 
W KOLEJCE

Teraz, podobną sytuację, jaka 
była na skrzyżowaniu Czołgowa 
– Strzelców Bytomskich widać 
na skrzyżowaniu w Brzezince 
(Kozielska – Wyczółkowskie-
go – Kresowa). O rondo w tym 
miejscu apelują zarówno miesz-
kańcy jak i policja. Zasadność 
tej inwestycji potwierdzają za-

trważające statystyki, w tym 
miejscu notorycznie dochodzi 
do wypadków. – To tykająca 
bomba – mówią policjanci.

Choć wszyscy wiedzą, że powin-
no tu być rondo, znowu chodzi 
o pieniądze – wstępnie zadanie 
zostało wpisane w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na 2017 
rok. Co nie oznacza oczywiście, 
że nie będzie można go przesu-
nąć na lata kolejne. Oby znów 
przyśpieszyć decyzji urzędników 
nie musiała czyjaś śmierć.

Skrzyżowanie ulic 
Toszeckiej i Czołgowej

Krzyże przy skrzyżowaniu  
ul. Czołgowej i Strzelców 
Bytomskich

Niebezpieczne skrzyżo-
wanie w Brzezince
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Park 12C zlokalizowa-
ny został w okolicy 
szybu „Wilhelmina” 
przy ul. Sienkiewi-

cza. Podzielony jest na dwie 
części. W naziemnej funk-
cjonuje m.in. BajtelGruba. 
– Najmłodsi mogą spełnić 
tu jedno ze swoich najskryt-
szych marzeń i wcielić się 
w postać górnika. Bajtel-
Gruba to zabawkowa mini-
-kopalnia, pełna ruchomych 
urządzeń obsługiwanych 
przez dzieci. Mała brygada 
ładuje „węgiel” do wózków 
na urobek za pomocą łopaty, 
transportuje go specjalnymi 
przenośnikami aż do szybu, 
gdzie przy pomocy kolegów 
napędzających urządzenie 
wyciągowe wyjeżdża on na 
powierzchnię. Tam zostaje 
przejęty przez brygadę na-
ziemną, która komunikuje 
się z poziomem wydobyw-
czym za pomocą specjalnych 
telefonów akustycznych 
– tłumaczy Andrzej Mitek 
z Muzeum Górnictwa Węglo-
wego w Zabrzu. – Głównym 
zamysłem parku jest interak-
cja, aktywna nauka i zabawa, 
a także wypoczynek – do-
daje. Sporo ciekawych zajęć 
czeka także w gmachu MGW 
przy ul. 3 Maja 19.

„Mistrzowskie wakacje” 
proponuje uczniom Miej-
ski Ośrodek Kultury. Czeka-
ją m.in. treningi z klubem 
Rycerze Ajaxu. – To zajęcia 
prowadzone przez trenerów 
pracujących tylko w oparciu 
o unikalny model szkolenia 
stosowany w Ajaxie Amster-
dam – podkreśla Katarzyna 
Flak, dyrektor MOK. W pro-

gramie wakacyjnej oferty 
znalazły się także warsztaty 
ceramiczne, fl orystyczne oraz 
z dziennikarstwa sportowego. 
Swoje propozycje mają także 
dzielnicowe ośrodki kultury 
w Biskupicach, Grzybowicach, 
Kończycach i Pawłowie. Szcze-
góły na www.mok.art.pl.

Już po raz 20. na akcję „Lato 
w bibliotece” zaprosi Miejska 
Biblioteka Publiczna. Będą 
konkursy i zabawy promujące 
czytelnictwo oraz mnóstwo 
innych atrakcji. Zajęcia towa-
rzyszące prezentowanym wy-
stawom przygotowuje Mu-
zeum Miejskie. Atrakcyjnie 
zapowiadają się wakacyjne 
piątki. W ramach organizo-
wanego przez Dom Muzyki 
i Tańca Muzycznego Lata wy-
stąpią m.in. Łzy, Tomasz Ka-
rolak i Pączki w Tłuszczu, 2 
plus 1 i Zbigniew Wodecki. 
Plenerowe koncerty będą się 
odbywać na terenie Śląskiego 
Rancho przy ul. Webera. Tra-
dycyjnie już zorganizowanym 
grupom dzieci i młodzieży 
swoje obiekty bezpłatnie 
udostępnia w czasie waka-
cji Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji. Na zwolenników 
aktywnego wypoczynku cze-
kają także baseny Aquarius 
i Aquarius Kopernik oraz 
Kąpielisko Leśne w Maciejo-
wie. W grupach aktorskiej, 
lalkarsko-dramatycznej, wo-
kalno-tanecznej, sceniczno-
-kosti umowej i promocyjno-
-dziennikarskiej ćwiczyć będą 
uczestnicy warsztatów w Te-
atrze Nowym. Na spacery 
wśród zieleni zaprasza z kolei 
Miejski Ogród Botaniczny. (st)

Nie wyjeżdżasz nigdzie na wakacje? W Zabrzu z pewnością nie będziesz się 
nudzić. Bogatą ofertę zajęć tradycyjnie przygotowały szkoły i działające 
w mieście instytucje kultury. Wolny czas w zdrowy sposób będzie można 
spędzać, korzystając z basenów, boisk czy kortów tenisowych. Czekają 
koncerty w ramach Muzycznego Lata i ogrom emocji w otwartym niedawno 
Parku 12C Sztolni Królowa Luiza.

WAKACJE 
W MIEŚCIE 

PEŁNE ATRAKCJI!

Szczegółowe informacje na temat oferty
przygotowanej dla uczniów spędzających lato 

w mieście można znaleźć w informatorze 
dostępnym w szkołach oraz na stronie 

internetowej  www.um.zabrze.pl

NA UCZNIÓW SPĘDZAJĄCYCH LATO 
W ZABRZU JAK CO ROKU CZEKA 

SPORO CIEKAWYCH ZAJĘĆ

Udanych 
wakacji!
Małgorzata 
Mańka-Szulik, 
prezydent Zabrza

Moi drodzy, po miesiącach 
spędzonych w szkolnych 
ławkach przyszedł czas na 
upragnione wakacje. Wielu 
z Was z pewnością planuje 
już letnie wyjazdy. Czas 
spędzony w Zabrzu również 
nie będzie jednak nudny. 
Atrakcyjne propozycje przy-
gotowały szkoły i działające 
w mieście instytucje kultu-
ry. Czekają na Was zajęcia 
rekreacyjne i plastyczne. 
Aktywnie będzie można 
spędzić czas, odwiedza-
jąc działające w mieście 
obiekty sportowe. Swoją 
ofertę systematycznie 
wzbogacają obiekty na 
szlaku zabytków techniki. 
Jestem przekonana, że 
lato spędzone w naszym 
mieście dostarczy Wam 
wielu niezapomnianych 
wrażeń. Gratulując sukce-
sów i dobrych stopni, życzę 
udanych i bezpiecznych 
wakacji, które na długo 
pozostaną w pamięci. 
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Tak nowa inwestycja
prezentuje się
z lotu ptaka
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