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Cena gazety
z dodatkiem 1 zł

SIŁOWNIA I FITNESS NA ARENIE ZABRZE

Bez dodatku GAZETA BEZPŁATNA
dostępna w wyznaczonych
punktach. Lista na str. 4

Smart Gym to pierwszy
podmiot komercyjny,
który ma siedzibę na
stadionie Górnika.

Ćwicz bicepsy

na stadionie!
Wstęgę uroczyście przecięła
prezydent Zabrza,
Małgorzata Mańka-Szulik.
Siłownia
to pierwszy
komercyjny podmiot uruchomiony na terenie Areny Zabrze. Sprzęt ulokowany
jest na 1700 metrach kwadratowych. Klienci mają do dyspozycji
54 maszyny cardio, ponad 90 maszyn siłowych i aż 273 akcesoria
treningowe.
– Myślę, że będzie to jedno z ulubionych miejsc zabrzan, którzy
kochają sport i są aktywni fizycznie – podkreśliła podczas uroczystego otwarcia prezydent Zabrza,
Małgorzata Mańka-Szulik, która jako pierwsza otrzymała pa-

05.07.2016 (nr 781)

kiet startowy
uprawniający do
korzystania z siłowni.
Smart Gym jest czynny przez całą
dobę. Na siłownię możemy się
wybrać niezależnie od pory dnia
i nocy. To udogodnienie zwłaszcza dla tych osób, które chcą
ćwiczyć, ale niekoniecznie w dużym towarzystwie. Nielimitowany,
miesięczny karnet na siłownię
kosztuje raptem 49 złotych.
– To pierwszy krok w zagospodarowywaniu powierzchni komercyjnej stadionu. Firm i podmiotów,
które będą chciały mieć na obiekcie siedzibę, będzie od tej pory

Jeśli wybieracie się na letni wypoczynek i koniecznie chcecie na plaży
zaimponować „rzeźbą” ciała, zrzucając przy okazji zbędne kilogramy oraz
błysnąć kondycją, możecie o to zadbać w Smart Gym – gigantycznej siłowni,
która od 1 lipca czeka na was na obiekcie Górnika.

przybywało – zapewnia Tadeusz
Dębicki, prezes spółki Stadion
w Zabrzu.
W niedalekiej przyszłości powstanie tam także muzeum
zabrzańskiego sportu, pojawią
się restauracje i sklep firmowy
Górnika. Wszystko wiąże się z zakończeniem I etapu modernizacji
obiektu. Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie strefy biur na poziomie +2,
pomieszczeń komercyjnych pasażu od strony ulicy Roosevelta,
a także garażu podziemnego na
poziomie 0 wraz z obiektami za-

gospodarowania terenu – w tym
drogi dojazdowej do strefy pożarowej oraz zjazdów z ulic: Piłsudskiego i Damrota.
Przypomnijmy, że Arena Zabrze
działa jako w pełni funkcjonalny
obiekt od lutowych Wielkich Derbów Śląska, które obejrzały 24 tysiące 563 osoby. Jednak stadion,
to nie tylko piłka nożna. Odbywał
się tu Rodzinny Piknik Sportowy,
zajęcia biathlonowe, a nawet wystawa psów rasowych shih-tzu.
Mecze Euro 2016 można oglądać
z kolei w specjalnie uruchomionym
Plenerowym Pubie Sportowym.

(SAD)
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Klienci siłowni mają do dyspozycji
1700 metrów kwadratowych
przestrzeni.
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ZABRZE AKTUALNOŚCI
Osiedle Trocera w Zabrzu, czyli wymarzone miejsce do zamieszkania

Mieszkania czekają
na lokatorów

Dużymi krokami zbliża się nowa inwestycja Zarządu Budynków
Mieszkaniowych-Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Zabrzu. Do 2019 roku przy ul. Trocera powstanie nowoczesne,
przytulne osiedle na miarę XXI wieku.

Nowoczesna architektura, kameralna
lokalizacja oraz bliskość centrum –
to tylko niektóre z atutów
nowego osiedla

Nowe
osiedle
składać się
będzie z sześciu
czterokondygnacyjnych budynków
o łącznej liczbie 72 mieszkań.
Zostały one zaprojektowane tak,
aby spełniać wszelkie potrzeby
przyszłych najemców. W ofercie
będą zarówno kawalerki, jak
również mieszkania dwu i trzypokojowe. Do wyboru są lokale
o powierzchni od 33 do 67 metrów kwadratowych.

– Kameralna
lokalizacja,
nowoczesne
budownictwo, szeroki
wachlarz dostępnych mieszkań,
duży parking i bliskość centrum
miasta to tylko niektóre atuty Osiedla Trocera. Oferta zamieszkania
na osiedlu wydaje się być bardzo
atrakcyjna dla rodzin z dziećmi. Zaplanowano tu plac zabaw, ławeczki
wśród zieleni, a samo usytuowanie
Osiedla Trocera gwarantuje bliskość szkół i przedszkoli – pod-

kreśla Stanisław Błaszkiewicz,
prezes spółki ZBM-TBS.
Już dziś każdy zainteresowany najemca może złożyć wniosek o najem lokalu mieszkalnego w sekretariacie spółki. Należy spełnić tylko
dwa warunki: nie posiadać tytułu
prawnego do mieszkania na terenie
gminy Zabrze oraz wykazać dochód
pozwalający na utrzymanie mieszkania. Następnym krokiem jest wybór,
spośród 72 dostępnych mieszkań,
najbardziej odpowiadającego potrzebom lokalu i złożenie wniosku do
30 sierpnia 2016 r. Wnioski do-

stępne są w siedzibie spółki (pok.
211) oraz na stronie internetowej:
www.osiedletrocera.pl. Jedyne koszty, z jakimi musi się liczyć przyszły
najemca, to deklarowana samodzielnie, zwrotna i rewaloryzowana
partycypacja w kosztach budowy (do
25 procent wartości odtworzeniowej)
oraz wpłata zwrotnej i rewaloryzowanej kaucji, stanowiącej 12-krotność
miesięcznego czynszu. Zostaje tylko
dopełnienie formalności w postaci podpisania umowy partycypacji
i umowy najmu, wpłaty deklarowanej
partycypacji i kaucji.

– Wiele młodych osób zastanawia się: kupić czy wynająć? Silnie
zauważalne w Polsce dążenie do
posiadania, bycia właścicielem,
skłania wiele osób do zakupu. Jednak tylko nielicznych na to stać,
bez podpierania się długoletnim
kredytem hipotecznym lub innymi
formami długotrwałych obciążeń
finansowych. Mieszkania na wynajem na Osiedlu Trocera są idealnym rozwiązaniem dla wszystkich,
którzy chcą mieszkać nowocześnie
i wygodnie w centrum miasta, nie
angażując ogromnych środków fi-

nansowych – zwraca uwagę prezes
Stanisław Błaszkiewicz. – Wynajmując mieszkanie na Osiedlu
Trocera, można zapewnić sobie
i swojej rodzinie komfort pewnego
i wygodnego mieszkania na długie lata. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.
osiedletrocera.pl, gdzie znajdują
się wszystkie informacje i dokumenty, niezbędnie do stania się
wkrótce szczęśliwym mieszkańcem
nowoczesnego Osiedla Trocera
w Zabrzu – podsumowuje prezes
Błaszkiewicz.
(SAD)

Sukces zabrzańskiego instytutu

Eureka dla ITAM-u
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM zdobył
nagrodę główną w konkursie „Eureka! DGP - Odkrywamy polskie wynalazki”.
Nagrodzony wynalazek to unikalny
w skali światowej system KOMPOREL, do przyjaznego i bezpiecznego domowego telemonitorowania
stanu dziecka nienarodzonego,
w oparciu o rejestrację i analizę
sygnałów bioelektrycznych. Pomaga kobietom ciężarnym z grupy
tzw. wysokiego ryzyka.
– Umożliwia zapewnienie stałej
opieki medycznej bez konieczności fizycznej obecności lekarza.
Dzieje się to dzięki uzyskaniu
wysokiej jakości zapisów elektrokardiogramu płodu oraz aktywności skurczowej mięśnia
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macicy – wyjaśnia dr inż. Adam
Gacek, dyrektor instytutu.
Elektrokardiogram służy do oceny
zmienności rytmu serca płodu,
która stanowi najbardziej wiarygodne źródło informacji o stanie
dziecka. Wyznaczone parametry
pozwalają na wczesne wykrycie
stanu niedotlenienia płodu i w rezultacie odpowiednią interwencję
położniczą. Istotną zaletą komputerowej analizy jest zapewnienie
obiektywności i powtarzalności
oceny zapisów. W skład systemu wchodzi komputer, drukarka
oraz izolowany optycznie moduł

do rejestracji sygnałów z powłok
brzusznych matki. Zmniejszenie
do minimum liczby rejestrowanych sygnałów oraz zastosowanie standardowych elektrod

sprawia, że badanie jest absolutnie bezpieczne i nieuciążliwe
dla pacjentki.
Dzięki współpracy mobilnej aparatury monitorującej ze smartfonem

lub tabletem możliwa jest dwukierunkową łączność z centrum
nadzoru w ośrodku klinicznym.
Zaletą systemu jest jego prosta
obsługa.
(SAD)

KOMPOREL pozwoli na kontrolowanie
stanu płodu bez konieczności
wychodzenia z domu

www.gazeta-miejska.pl
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Wizualizacje poszczególnych koncepcji zaprojektowane zostały przez firmę An Archi Group.
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Jak będzie wyglądać
Centrum Przesiadkowe?
Wybrano koncepcję
Ta koncepcja gwarantuje nie tylko funkcjonalność, ale również poprawę estetyki – tak miasto
argumentuje wybór jednego z trzech wariantów
budowy Centrum Przesiadkowego.
Zdecydowano, że projekt Zachodniej Bramy Metropolii
Silesia powstanie w oparciu
o wariant I koncepcji stworzonej przez firmę An Archi Group.
Kilka miesięcy temu Urząd Miejski przedstawił 3 koncepcje budowy Centrum Przesiadkowego.
Teraz, gdy zdecydowano się już
na wybór tej właściwej, będzie
ogłoszony przetarg na dokumentację budowlaną. Ma się
to stać na przełomie sierpnia
i września.

Dlaczego
zdecydowano
o wyborze
koncepcji I?
Zdaniem urzędników gwarantuje ona najlepsze zagospodarowanie przestrzeni we-

wnątrz obiektu. Dodatkowo
zaletą jest m.in. wyrazista forma zadaszenia i dzięki dużej
powierzchni przeziernej, pozwoli na dobre doświetlenie
obiektu naturalnym światłem.
Urzędnikom spodobała się
także konstrukcja z drewna
klejonego, która ich zdaniem
jest wytrzymała, efektowna
i funkcjonalna.
– Konstrukcja budynku obsługi pasażerów będzie uniwersalna, układ parteru jest
czytelny, będzie też możliwość
zagospodarowania piętra.
Układ centrum będzie klarowny i zapewni obsługę podróżnych wszystkich przystanków
w jednym budynku. Na placu
dworcowym zostaną zastosowane przyjazne podróżnym
rozwiązania architektoniczne.
Elementy małej architektury
nadadzą placom przeddworco-

wym reprezentacyjny charakter
i będą współgrać z architekturą Centrum Przesiadkowego,
scalając tereny po północnej
i południowej stronie dworca
PKP – opisuje Urząd Miejski.
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Wiadomo także, że nie powstanie przejście podziemne pod
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, które miało połączyć ul.
Zwycięstwa z placem przydworcowym. Pozostanie przejście
naziemne.
– Trwają analizy szeregu udogodnień, m.in. rozwiązań, które
mogłyby usprawnić ruch kołowy
i pieszy w rejonie dworca. Jedną z analizowanych koncepcji
jest budowa ciągu pieszego
lub pieszo-rowerowego, który
połączyłby ul. Kolberga z Centrum Przesiadkowym – tłumaczy
Urząd Miejski.
Według planów prace projektowe potrwają około roku, a roboty budowlane rozpoczęłyby
się najwcześniej z początkiem
2018 roku.
Katarzyna Klimek


Centrum Przesiadkowe w pigułce
Przypomnijmy, po drugiej stronie dworca, między ulicą Toszecką a Tarnogórską ma powstać
ogromny obiekt, który będzie jednocześnie stacją autobusów miejskich i międzynarodowych,
parkingiem dla samochodów oraz rowerów i przystankiem dla „miejskiego autobusu szynowego”. Według założeń miałaby to być szybka kolej podmiejska łącząca Łabędy z Sośnicą,
o której kilkukrotnie wspominali włodarze miasta. W nowej hali znalazłyby się także lokale
przeznaczone do działalności komercyjnej. W jednym miejscu miasta mają więc zostać
zlokalizowane wszystkie środki transportu tak aby ułatwić podróżnym sprawną podróż.
Projekty zaprezentowane w internecie, uwzględniają także przebudowę przeddworcowego
placu oraz zmodernizowanie przyległych ulic i placu Piastów. Koszt przedsięwzięcia szacuje
się na 125 mln złotych i pokryty ma zostać w większości ze środków unijnych.
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ogłoszenia drobne
ÔÔ MEBLE SYSTEMOWE,
KUCHNIE, materace, zabudowy, szafy, rolety. Tel. 32
270-00-09, 695-899-863.

usługi
ÔÔ !Czyszczenie dywanów (u
klienta lub odbiór) tapicerek.
Sprzątanie. Mycie okien. Firma Blitz. Tel. 32-234-2172,
kom.510-286-736.
ÔÔ ELEKTRYK - Pomiary
ochrony przeciwporażeniowej-protokoły. Zaświadczenia dla
energetyki. Podłączenia płyt
indukcyjnych - wpis do gwarancji. Prowizorki budowlane.
Przeróbki instalacji. Usuwanie
awarii itd. UPRAWNIENIA E+D.
Możliwość wystawienia faktur
VAT. Tel. 508-145-905.

ÔÔ RTV NAPRAWA DOMOWA.
Tel. 32 279-42-79, 605-285957.

dam pracę
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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.

ÔÔ STALMET (czerwona
czcionka+ belka). Skup
złomu i metali kolorowych,
demontaż konstrukcji stalowych, ogrodzeń, pieców, maszyn itp. Możliwość dojazdu
z wagą. Płatność gotówką.
Bezpłatny transport. 515191-401.

ÔÔ Firma zatrudni wykwalifikowanych robotników
budowlanych, praca od zaraz
512290378.

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

Ogłoszenie drobne można zamówić na 2 sposoby
w internecie
w redakcji

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.

ÔÔ Zapisy do II LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA
DOROSŁYCH ul. Kozielska
1, Gliwice, tel. 322315236,
KURS JĘZYKOWY GRATIS!

Ogłoszenia również na

GON
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ÔÔ Zatrudnimy kierowców
C+E do pracy w transporcie
krajowym. tel. 602114306.
.

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze
Tygodnik,
ukazuje siê we wtorki

.

ÔÔ Poszukujemy pracowników ogólnobudowlanych.
Atrakcyjne warunki. Tel.
604287793, 602234679,
32 230-90-33.

zdrowie
ÔÔ Protezy zębowe na NFZ
bez czasu oczekiwania. Tel.
730 710 102 Szałsza.

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
redakcja@gazeta-miejska.pl
www.gazeta-miejska.pl
Reklama
marketing@gazeta-miejska.pl

auto-moto
ÔÔ AUTO SKUP dojazd gratis.
GOTÓWKA od ręki. Osobowe
i dostawcze. 509-046-998.
ÔÔ AUTO-SKUP za gotówkę.
Każdy stan. 507-572-625.
ÔÔ AUTOSKUP - kupię każdy
samochód osobowy i dostawczy. Tel. 32 793-94-11,
660-476-276.

Redaktor naczelny
Marcin Fabrykowski
marcin@gazeta-miejska.pl
Wydawca:
INFORMATOR RYNKOWY
- Wydawnictwo Prasowe
Marcin Fabrykowski
Bank:
66 1140 2004 0000 3002 4972 8585
Druk: Polskapresse,
Sosnowiec, ul. Baczyñskiego 25A
Wydawca nie odpowiada za treœæ
otrzymanych reklam i og³oszeñ
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inne
ÔÔ BOUTIQUE LAPLAYA78,
odzież dla kobiet z klasą i
inne. Gliwice, Okrzei 11. Tel.
601-490-293.
ÔÔ WĘGIEL WORKOWANY,
orzech, eko-groszek, flot,
dowóz do klienta. Tel. 515191-401.

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

moduł reklamowy
tej wielkości
kosztuje tylko

78 zł

netto
Szczegóły na
www.gazeta-miejska.pl
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„Pajączek” się zmieni
Choć o zmianach
na kolizyjnym
skrzyżowaniu, potocznie zwanym
„pajączkiem”,
mówi się od lat,
w końcu zrobiono
krok w przód.

Gotowy jest już projekt zakładający przebudowę skrzyżowania.
Teraz, jak zapewnia Miasto,
trwają procedury związane
z uzyskaniem zezwolenia na
realizację inwestycji. Niestety,
dokładnych terminów Zarząd
Dróg Miejskich nie podaje.

Nie warto popadać
w hurraoptymizm,
bo jak zapewnia
magistrat „zadanie
zostanie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla
Miasta Gliwice”,
co w konsekwencji

oznacza, że przebudowa będzie, ale
w bliżej nieokreślonej przyszłości.
Jakie zmiany zaplanowano w re-

jonie kłopotliwego skrzyżowania
ulic Daszyńskiego – Jasnogórska – Wieczorka – Kozielska
– Sobieskiego?
– W miejscu ruchliwego
skrzyżowania w centrum mia-

Wiadukt od nowa

sta powstaną dwa niezależne
skrzyżowania: jedno połączy
ul. Daszyńskiego, Jasnogórską, Wieczorka i Kozielską
– będzie to skrzyżowanie
z sygnalizacją świetlną, drugie połączy ul. Daszyńskie-
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go z Sobieskiego – bez sygnalizacji – informuje Urząd
Miejski.

również okolica. Pojawią się
nowe miejsca postojowe, zostanie przebudowana zatoka autobusowa na ul. Jasnogórskiej,
zmieni się również położenie
przystanków autobusowych.

(kk)

Zmiany dotyczyć będą nie tylko
jezdni, z której usunięte zostaną tory tramwajowe, zmieni się
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skich nie przewiWiadukt w ciągu ul. Toszeckiej w Gliwiduje całkowitego
cach przechodzi kompleksowy remont.
zamknięcia ruchu
Prace ruszyły w środę i skutkują za- w trakcie pozostałych
mknięciem jednego pasa.
prac, przez cały czas
Na czas robót wprowadzono zatem ruch wahadłowy. Co było do
przewidzenia, kierowcy muszą
wziąć pod uwagę, że przejazd
wspomnianym odcinkiem zajmie
im teraz trochę więcej czasu.
Do pasażerów apeluje też KZK
GOP – przejazd autobusem trwa
ok. 20 minut dłużej niż zwykle.

wszystkie nawierzchnie, izolacje
i naprawione zostaną uszkodzenia, które powstały przez lata.
Niejako przy okazji obiekt zostanie podniesiony o kilkanaście
centymetrów – co będzie miało
znaczenie dla wysokich samochodów przejeżdżających biegnącą
pod wiaduktem DK 88.

Obiekt przy ul. Toszeckiej
śmiało można nazwać reliktem
przeszłości. Wybudowany został w latach 40-tych ubiegłego
wieku i nie nadawał się już do
drobnej „przeróbki” – powstanie praktycznie od nowa.
Wiadukt zostanie rozebrany do
konstrukcji – ściągnięte będą

Sam proces podnoszenia potrwa
jedynie kilka godzin (na ten czas
odcinek drogi zostanie wyłączony z ruchu całkowicie) i przeprowadzony będzie w nocy, by nie
utrudniać jazdy kierowcom.
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Na chwilę obecną
Zarząd dróg Miej-

powinno funkcjonować „wahadło”.

Nie wszystko jednak da się
przewidzieć, i jak zapewniają
specjaliści z ZDM-u, to jakie
prace faktycznie trzeba będzie
przeprowadzić okaże się dopiero w trakcie remontu. Trzeba
się przygotować na różne ewentualne niespodzianki – mówią.
Po wstępnej analizie Zarząd
Dróg Miejskich przewiduje,
że prace mogą potrwać ok.
4 miesięcy. Do tego terminu
nie można się jednak zbytnio
przywiązywać. 

(kk)
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Rozbudowa
gliwickiego
Hospicjum
Więcej miejsc dla chorych, lepsze warunki w pokojach, sala do rehabilitacji
czy dodatkowy gabinet lekarski. To
tylko niektóre z planów, jakie ma Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach.

Zobacz ten
materiał TV

Wystarczy do widocznego
obok kodu przyłożyć smartfon z dostępem do internetu i czytnikiem kodów QR

Rozbudowę placówki można wesprzeć finansowo poprzez wpłatę pieniędzy na konto:

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum”.
ING Bank Śląski I O/Gliwice
Nr konta:22 1050 1285 1000 0002 0211 5374
Tytułem: Rozbudowa Hospicjum.

sale dla pacjentów. Oprócz
tego chcemy stworzyć gabinet
podstawowej opieki zdrowotnej, który finansowałby tę nową
część budynku, która powstanie. Oprócz tego zwiększymy
pion rehabilitacji i fizjoterapii

z salą terapii zajęciowej i fizykoterapii. Powstanie też sala
dydaktyczna dla studentów medycyny, pielęgniarstwa i fizjoterapii – tłumaczy lek. med. Artur
Pakosz, dyrektor Hospicjum Mi-

Wizualizacja UM Gliwice

– Nasze Hospicjum się rozbudowuje, rozpoczęliśmy już
wszystkie procedury. To będzie zupełnie nowa jakość –
powstanie oddział medycyny
paliatywnej na 30 łóżek, będą
klimatyzowane 1-, 2-osobowe

łosierdzia Bożego w Gliwicach.
Zmieni się także otoczenie Hospicjum, chorzy będą mieli do
swojej dyspozycji ogród, w planach jest także utworzenie części kawiarnianej dla chorych,
w której wraz z rodzinami będą
mogli spędzać czas.

Gotowy jest już
projekt rozbudowy placówki przy
ul. Daszyńskiego
i wszystko wskazuje na to, że uda się
marzenia przekuć
w konkretne efekty. By tak się stało,
potrzeba jeszcze
pieniędzy.
– Koszt rozbudowy szacujemy
na ponad 4 mln zł. Myślimy, że

w toku prac będziemy w stanie
zgromadzić ok. połowę tej kwoty
ze środków własnych. Problem
jest natomiast z zebraniem tej
drugiej połowy – rozpoczynamy
więc różnorakie akcje, aby te
pieniądze pozyskać. Rozmawiamy na ten temat także z miastem Gliwice, i są już pewne
pozytywne odzewy. Szukamy
jeszcze innych źródeł wsparcia,
ale oczywiście jeżeli będzie konieczność, a chcemy zdążyć do
końca 2018 roku, to liczymy się
również z wzięciem kredytu –
wyjaśnia dyrektor Artur Pakosz.
Symboliczne wbicie łopaty zaplanowano na początek przyszłego roku, a zakończenie rozbudowy na koniec 2018 roku.
Każdy, kto tylko chce może
dołożyć swoją „cegiełkę”.
___________________________
Więcej informacji o Hospicjum Miłosierdzia Bożego
w Gliwicach na stronie
hospicjum.gliwice.pl lub na
Facebooku.

Z Gliwic do Nowego Sącza

– To już pewne, produkcja lokomotyw Newagu zostanie przeniesiona z Gliwic do
Nowego Sącza.
W śląskim zakładzie spółki
przeprowadzone będą zwolnienia grupowe – informuje Rynek
Kolejowy. Portal powołuje się
na rozmowę wiceprezesa Newagu Józefa Michalika z Radiem
Kraków, w którym poinformował, że przeniesienie produkcji
ma nastąpić jesienią.

O problemach
gliwickiego zakładu spółki Newag,
gdzie konstruowane są lokomotywy
Dragon i Griffin
kilka miesięcy temu

Zakład obecnie działający pod
nazwą Centrum Kompetencji
Pojazdów Szynowych to wcześniejsze Zakłady Naprawcze
Lokomotyw Elektrycznych.

alarmowali związkowcy. Już wtedy
obawiano się, że
produkcja zostanie
przeniesiona do Nowego Sącza.

Newag stał się właścicielem
gliwickiego zakładu w 2008
roku. Obecnie w Gliwicach produkowane są dwie lokomotywy
elektryczne: przeznaczony do
prowadzenia ciężkich składów
towarowych Dragon oraz wykorzystywany w transporcie
towarowym i pasażerskim
Griffin.

Po cichu liczono jednak, że ten
najczarniejszy scenariusz się
nie sprawdzi. Teraz pracę może
stracić kilkaset osób.
Napięcie w Newagu spowodowane jest zmianą strategii
rozwojowej firmy. Według przeprowadzonych analiz spółka
powinna koncentrować się
głównie na produkcji nowych

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

elektrycznych zespołów trakcyjnych, rozwijaniu produkcji
pojazdów metra oraz tramwajów, co ma wzmocnić pozycję

rynkową spółki tam, gdzie trafią
fundusze europejskie.

Historia produkcji

www.gazeta-miejska.pl

i naprawy taboru
kolejowego w Gliwicach liczy 110 lat.

Newag ma zakłady produkcyjne
w Gliwicach i Nowym Sączu,
zatrudnia blisko 1,8 tys. osób.
Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów
Wartościowych.

(kk)
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Krótsze korki
na bramkach

W ciągu sześciu tygodni do gliwiczan trafiło 10 tysięcy urządzeń viaAuto, a ostatnie z nich wydano na dziesięć minut przed rozpoczęciem
poniedziałkowej konferencji prasowej, na której podsumowano akcję
promocyjną. – To dobry przykład współdziałania biznesu i samorządu mówił prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz.
Według danych przekazanych
mediom, liczba transakcji z wykorzystaniem urządzeń viaAuto
(które umożliwiają przejazd przez
punkty poboru opłat bez konieczności pobierania biletu) wzrosła
na przestrzeni ostatniego roku
o 44%. Zmalał także czas oczekiwania na autostradowych
bramkach, choć przedstawiciele
firmy Kapsch Telematic Services
(operator systemu viaTOLL) nie
ukrywają, że przy punktach poboru opłat nadal tworzą się zatory.
– Wynika to przede wszystkim
z niedostosowania placu poboru

opłat do poziomu ruchu samochodowego. Zatory tworzą się
dwa razy dziennie – rano i popołudniu. Jednak w porównaniu
z zeszłym rokiem jest lepiej –
mówił Marek Cywiński, dyrektor zarządzający firmy Kapsch
Telematic Services.
W czerwcu 2015 roku średni czas
utrzymywania się zatoru wynosił 34 minuty. Obecnie czas ten
spadł do 12 minut. Kapsch po nawiązaniu współpracy z Miastem
Gliwice, chce podjąć podobne kroki w powiecie. Do mieszkańców

powiatu gliwickiego (ok 60 tysięcy
zarejestrowanych samochodów)
trafić ma 5 tysięcy urządzeń.
Obecnie trwają w tej sprawie
uzgodnienie techniczne. Nowej
puli nie należy się natomiast spodziewać w Gliwicach.
– Nie wszyscy gliwiczanie korzystają z autostrad i po dotychczasowym zainteresowaniu można
sądzić, że liczba 10 tysięcy była
trafiona. Dlatego póki co nie
prowadzimy żadnych rozmów
na ten temat – mówił prezydent
Frankiewicz.

Przypomnijmy, w połowie maja
podpisane zostało porozumienie
między miastem Gliwice a firmą Kapsch Telematic Services
Sp. z o.o. (operatorem elektronicznego systemu viaTOLL) na
przekazanie 10 tysięcy urządzeń
viaAUTO mieszkańcom Gliwic.

czasu przez podróżnych. Wciąż
jednak nie jest to systemowe
rozwiązanie problemu korków
na autostradach. To zadanie dla
polskiego rządu – komentował
w poniedziałek Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic.

Na dopracowanie czeka także
sama obsługa systemu viaTOLL.
Kierowcy sygnalizują, że w momentach silnego natężenia ruchu, pasy viaAUTO udostępniane są wszystkim samochodom
i mimo zakupionego urządzenia,
jego użytkownicy stoją w korkach tak samo długo jak, Ci,
którzy nie posiadają nadajnika.
– To przeczy idei zakupu tych
urządzeń, bo pasy viaAUTO są
i tak zablokowane przez kie-

– Mamy konkretny efekt – upłynnienie ruchu i mniej straconego
a

m

a
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.
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Uwagi te potwierdziliśmy w praktyce. Na
krótkim filmie, który
nagraliśmy w piątek (materiał można
zobaczyć na portalu
24gliwice.pl), widać,
że prędkość, z jaką
obsługiwane są pasy
viaAUTO jest taka
sama, albo nawet
niższa, niż na lewym
pasie manualnym.

Z VIAAUTO SZYBCIEJ?
NIEKONIECZNIE

Urzędnicy za jedno
urządzenie zapłacili
firmie Kapsch 1,23
złotych. W zamian
Miasto przekazało
viaAUTO za darmo
mieszkańcom. Gliwiczanie musieli jednak
zapłacić za ich aktywację (20 złotych).

rekl

rowców pobierających bilety,
regulujących opłaty manualnie
– ocenia jeden z użytkowników
często korzystających z autostrady A4.
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Stylowo, ale... ciemno
Nowe latarnie wzdłuż ul. Zwycięstwa są już w komplecie. Zdjęte zostało również
stare, podwieszane oświetlenie. Choć latarnie wyglądają elegancko i stylowo, zdaniem niektórych mieszkańców, na ulicy jest zbyt ciemno.
Nowe oświetlenie głównej ulicy
w mieście wywołało prawdziwą
burzę w internecie. Warto jednak dodać, że dopiero w czwartek rozpoczęły się odbiory inwestycji.

ne. Takimi żarówkami to można
sobie oświetlać pokój w domu
a nie ulicę”

Teraz możliwe będzie wprowadzanie ewentualnych poprawek
przez wykonawcę. Niewykluczone
więc, że efekt finalny będzie się
różnił od tego, jaki jest obecnie.
__________________________

***
Przypomnijmy, wymiana lamp wzdłuż ul.
Zwycięstwa to część
większej koncepcji,
tzw. masterplanu dotyczącego miejskiego
oświetlenia.

„Nic nie widać. Wyłączyli chyba
tylko wszystkie stare latarnie!
W nowych są świeczki? Jeśli
tak, to po co były te wielkie
wykopy? Ciemno generalnie.”

Na odcinku od Rynku do ul.
Bednarskiej zastosowane zostały lampy sodowe, dające
cieplejsze światło, a od Bednarskiej do ul. Bohaterów Getta Warszawskiego chłodniejsze
światło rzucają lampy LED.

Internauci o nowym
oświetleniu ulicy
Zwycięstwa. Żródło:
www.24gliwice.pl.

***

„Może i ładnie wygląda w dzień
(sama konstrukcja latarni) ale
w nocy kompletnie nieprzydat-
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***

„Jechałam ostatnio i myśleliśmy, że jest awaria prądu”

Słupy wszystkich latarni są
pomalowane farbą chroniącą

przed „działalnością” graficiarzy i plakaciarzy. Dodatkowo, na
słupach zostały zamontowane
naświetlacze skierowane na
elewację budynków.
Po zakończeniu prac na Zwycięstwa, w planach jest modernizacja oświetlenia w rejonie ul.
Akademickiej. Miasto właśnie
ogłosiło przetarg w tej sprawie.
– Oświetlenie zostanie wymienione na odcinku od skrzyżowania
z ul. Panewnicką do skrzyżowania
z ul. Marii Curie-Skłodowskiej (ok.
1022 m). (…) Nowe słupy będą
okrągłe, stalowe i eleganckie,
pomalowane na czarno. Zgodnie z koncepcją Masterplanu,
dla oświetlenia ul. Akademickiej
zaprojektowano oprawy oświetlenia ulicznego LED o temperaturze
barwowej 4000K. Oprawy lamp
będą miały kształt stożka i niebieski znacznik, analogicznie jak
na ul. Akademickiej od ul. Marii
Skłodowskiej-Curie – informuje
magistrat.
Katarzyna Klimek

www.gazeta-miejska.pl
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Sanepid ostrzega przed plagą kleszczy. W 2015 roku odnotowano w Gliwicach 278 przypadków zachorowań na boreliozę. To drugi wynik w skali województwa śląskiego.
Łagodne zimy sprawiły, że
w ostatnich latach w całej
Polsce zwiększyła się populacja kleszczy. Niestety dane
dla naszego województwa są
niepokojące. W skali kraju na
Śląsku dochodzi do największej
liczby zachorowań na boreliozę
(2102 przypadki w 2015 roku).
Choć na ten wynik wpływ miała zapewne duża liczba mieszkańców województwa (drugie
miejsce po województwie mazowieckim), sanepid podkreśla,
że zagrożenie ze strony kleszczy
jest „ciągle bardzo duże”.

W Gliwicach w ubiegłym roku wykryto
278 przypadków
zachorowań na boreliozę (w 2014 było to
267 osób). To drugi
wynik po Katowicach
(320). Dużą liczbę
zachorowań odnotowano też w Wodzisławiu Śląskim (271),
a następnie w Cieszynie (156).
Oprócz boreliozy, kleszcze
mogą przenosić również kleszczowe zapalenie mózgu i opon
mózgowo-rdzeniowych. W tym
wypadku, zagrożenie jest na
szczęście dużo mniejsze. W latach 2005-2015 zarejestrowano na terenie województwa
łącznie 28 takich zachorowań.

CZYM JEST
BORELIOZA?
Jak informuje sanepid, borelioza może przebiegać w kilku
fazach, zajmując różne narządy.

Kleszcze atakują

Przygotowana przez sanepid mapa obszarów zagrożonych kleszczowym zapalaniem mózgu w Polsce w latach 2001-2012
Czym szybciej zostanie usunięty
kleszcz, tym mniejsze ryzyko zakażenia boreliozą. Dlatego bardzo ważne jest jak najszybsze
usuwanie kleszcza. W pierwszym
stadium choroby objawem jest
rumień wędrujący, który powstaje w skórze w miejscu ukłucia
kleszcza. Po 7 – 10 dniach od
kontaktu z kleszczem pojawia się
w tym miejscu zmiana w postaci niewielkiej plamki lub grudki,
która w ciągu następnych dni
i tygodni powiększa się tworząc
czerwoną lub sinoczerwoną
plamę zazwyczaj z centralnym
przebarwieniem. Rumień taki

zazwyczaj ma średnicę większą
niż 5 cm. Dodatkowo mogą w tej
fazie choroby wystąpić niespecyficzne objawy uogólnione, takie
jak: zmęczenie, bóle mięśni,
gorączka, ból głowy, sztywność
karku. Po kilku tygodniach rumień może ustąpić, jednakże
zakażenie najczęściej rozprzestrzenia się nadal, dotykając wiele narządów i układów. W drugim
etapie choroby występują objawy
wtórne, najczęściej występuje
zapalenie stawów, zaburzenia
neurologiczne i kardiologiczne.
Wiele objawów choroby ma charakter nieswoisty.

Niestety jeśli nie podejrzewamy boreliozy
i przeoczymy fakt
ukłucia przez kleszcza, trudno postawić
właściwe rozpoznanie, które jest podstawowym warunkiem
trafnego leczenia.
JAK ZAPOBIEGAĆ?
Sanepid podaje trzy sposoby.

Niestety żaden z nich nie jest
w pełni skuteczny.
• noszenie odpowiedniej odzieży w miejscach, gdzie istnieje
ryzyko występowania kleszczy
(lasy, pola etc.) zakrywającej
jak najwięcej części ciała (długie spodnie, koszule z długimi
rękawami, nakrycie głowy etc.),
• stosowanie środków odstraszających kleszcze,
• po wizycie w lesie lub innym
miejscu bytowania kleszczy dokładne obejrzenie całego ciała.
Po zauważeniu kleszcza, należy
natychmiast delikatnie go usu-

nąć. W tym celu należy pensetą
ująć kleszcza tuż przy skórze
i pociągnąć ku górze zdecydowanym ruchem. Miejsce ukłucia
należy zdezynfekować.

Gdyby usunięcie
kleszcza sprawiało
trudności, należy
zwrócić się o pomoc
do lekarza.
Nie należy smarować kleszcza
żadną substancją, aby nie zwiększać ryzyka zakażenia. Miejsce
ukłucia należy zdezynfekować.

„Kontakt z nią może grozić nawet śmierciąˮ
– Barszcz Sosnowskiego to roślina, która jest niebezpieczna
dla ludzi, a zwłaszcza dzieci.
Kontakt z nią powoduje oparzenie skóry, podobne do oparzenia wrzątkiem. Następstwem
oparzeń są ropne pęcherze
gojące się nawet przez kilka
lat, a w skrajnych przypadkach
mogące przyczynić się do śmierci osoby, która miała kontakt
z rośliną – informują strażnicy.

ta jest fioletowymi plamkami.
Jego liście są duże i szerokie
(o średnicy do 150 cm) o zaostrzonych końcówkach, a białe kwiaty zebrane są w gęsty
i duży baldach. Barszcz Sosnowskiego jest rośliną silnie
zachwaszczającą teren i najczęściej można go spotkać
w miejscach nieużytkowanych
przez człowieka tj. leżące odłogiem pola, łąki i drogi.

Barszcz Sosnowskiego można
pomylić z wyrośniętym koprem,
tyle że jest od niego o wiele
wyższy. Dodatkowo barszcz ma
zieloną bruzdowaną łodygę,
która w dolnej części pokry-

Jak informuje Straż
Miejska, w przypadku zauważenia niebezpiecznej rośliny

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze
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W związku ze zgłoszeniami dotyczącymi pojawienia
się w rejonie Gliwic barszczu Sosnowskiego, Straż
Miejska apeluje o ostrożność.
należy powiadomić
dyżurnego Straży
Miejskiej pod bezpłatnym numerem
telefonu 986.
Jeśli roślina ta znajduje się na
terenie należącym do Gminy –
odpowiednie służby dokonają
jej usunięcia, a jeśli rośnie na
terenie prywatnym – to powiadomiony o tym fakcie właściciel terenu, zostaje poproszony
o zabezpieczenie terenu porośniętego przez niebezpieczną
roślinę przed dostępem osób
postronnych i jej zlikwidowanie.

Barszcz Sosnowskiego
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„Nie dajmy się naciągać osobom
żebrzącymˮ
Ładna pogoda sprawia, że na ulicach, zwłaszcza w centrum
pojawiają się osoby żebrzące. Po pieniądze wychodzą zarówno młodzi jak i starsi ludzie, kobiety i mężczyźni.
bractwo to po prostu świetny
O uciążliwym
żebractwie można interes.
natomiast z całą
– Statystyczny
pewnością powieżebrzący w Gliwidzieć w przypadku cach nie jest osobą
osób wyciągających bezdomną, posiada
rękę po pieniądze
również środki na
np. pod supermarswoje
utrzymanie.
W tym konkretnym
ketami.
Tylko w tym mieprzypadku akurat
siącu ukarano 2
i współczucie powodują,
nie można mówić Żal
że przechodnie czy klienci
osoby, które mając
o żebraniu (choć
sklepów wrzucają pieniądze
środki
na egzystenwystawionych kubeczków
niektórzy na pewno do
czy kartoników. Straż Miejcję żebrały w miejtak to odbierają)
ska nie pozostawia jednak
scu publicznym,
czy wykroczeniu, złudzeń:
– Ofiarowana „złotówka” niekoa
od początku roku
bo osoby prezen- niecznie spożytkowana będzie
tujące swoje zdol- na zaspokojenie podstawowych było ich 49 – inforpotrzeb niezbędnych do życia, muje Straż Miejska.
ności muzyczne
często wydawana jest na alkoStrażnicy przestrzegają także
nie podpadają pod hol i wyroby tytoniowe.
przed nabieraniem się na nieżaden paragraf.
Krótko mówiąc, często że- rzadko udawane kalectwo:

Fot. Łukasz Gawin

Niestety, często zdarza się, że
żebrzą także dzieci.
– Wczoraj na ulicy Zwycięstwa widziałam kobietę, grającą na akordeonie, a kilka
metrów dalej, też grającą
i zbierającą pieniądze małą
dziewczynkę. Serce ściskało
mi się z żalu – mówi pani
Ewa, Czytelniczka.

– Nie wolno pozostawać obojętnym na ludzkie tragedie, ale
pamiętajmy, że żebracy, są często osobami, które wzbudzają
nasze współczucie i litość, udając kalectwo. Wiele osób żebrzących nie chce zerwać z tym
zajęciem, ponieważ jest ono
dochodowe i nie wymaga dużego wysiłku. Pamiętajmy, że do
pomocy bezdomnym i biednym
są wyznaczone odpowiednie instytucje. Problem najczęściej
polega na tym, że w niektórych

miejscach, np. noclegowniach,
warunkiem udzielenia pomocy
jest trzeźwość. A z tym niestety
bywa różnie.

Problem żebractwa pojawia się
co roku, gdy tylko
warunki pogodowe
są ku temu bardziej
sprzyjające.

Dzienny dochód żebraka to od
kilkunastu do kilkudziesięciu
złotych, w największych miastach, takich jak Warszawa
nawet kilkaset. Policja w całej
Polsce co roku apeluje: nie
dawajmy żebrakom pieniędzy,
a już szczególnie nie utrwalajmy
nawyku żebrania u dzieci. – Dając im pieniądze, zmniejszamy
ich szanse na normalne dzieciństwo. Nie oszukujmy siebie,
że spełniamy dobry uczynek –
apelują funkcjonariusze. (kk)

„Gdyby ten pan nie biegał, pies by się nie zdenerwował”

8 zgłoszeń pogryzienia
przez psy w Gliwicach.

Właściciele psów często zdają się zapominać o obowiązku trzymania swojego
czworonoga na smyczy. Psy biegają
„luźno” nie tylko po parkach czy lasach,
ale również po osiedlach.
Tylko w tym roku mieszkańcy również wybierają
to miejsce na spacery z psagliwicka Straż
mi. Zwierzęta często puszczone
Miejska podjęła 135 są bez smyczy i nie zawsze są
interwencji w tego przyjaźnie nastawione do ludzi
– zauważa pan Adam.
typu sprawach. 8
osób zgłosiło w Gli- Problem potwierdzają
wicach pogryzienie statystyki Straży Miejskiej:
przez psy.
– Najgorzej jest przy leśnych
ścieżkach – twierdzi pan Adam,
który mieszka w TBS-ie przy ul.
Granicznej.
– Niedaleko osiedla jest dróżka prowadząca wzdłuż lasu,
idealne warunki do spacerów.
Wszystko byłoby więc w porządku, gdyby nie to, że okoliczni
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– Straż Miejska w Gliwicach od
początku roku podjęła 135 interwencji dotyczących niezachowania środków ostrożności przy
trzymaniu zwierzęcia (pies bez
smyczy), w tym dyżurny straży
miejskiej przyjął 21 zgłoszeń.
Pozostała ilość to interwencje
własne strażników. Zostało nałożonych 14 mandatów, skiero-

wano 4 wnioski o ukaranie do
Sądu Rejonowego oraz pouczono 117 osób. 21 interwencji
podjęli strażnicy w parkach
i skwerach, pozostałe dotyczyły
osiedli oraz ulic naszego miasta. W bieżącym roku dyżurny
przyjął 8 zgłoszeń dotyczących
pogryzienia przez psa – informuje Aleksandra Damulewicz
z gliwickiej Straży Miejskiej.

Często właściciele
psów reagują na
zwrócenie im uwagi lub interwencję
strażników ze złością, a nawet agresją.

– Zdarzyła mi się taka sytuacja, że podejmując interwen-

Na osiedlach powstają ogrodzone place „zabaw”
dla psów, na których zwierzaki mogą swobodnie
pobiegać

www.gazeta-miejska.pl

cję w sprawie psa chodzącego
bez smyczy, który zaatakował
człowieka, właścicielka czworonoga odpowiedziała, że gdyby
ten pan nie biegał, to pies by
się nie zdenerwował – opisuje
jeden ze strażników miejskich.

samym stwarza zagrożenie dla
innych osób – informuje gliwicka Straż Miejska. I przypomina: strażnik miejski w myśl art.
77 kodeksu wykroczeń może
nałożyć w takim przypadku
mandat o wysokości do 250 zł.

– Za państwa pośrednictwem
chcielibyśmy przestrzec przed
takimi zachowaniami oraz apelujemy, aby mieszkańcy zgłaszali takie sytuacje, w których
właściciel czworonoga wyprowadza go bez smyczy, a tym

Warto również przypomnieć, że
właściciele psów chcący dać
swoim czworonogom odrobinę
swobody, mogą korzystać ze
specjalnie utworzonego w Gliwicach na os. Kopernika ogrodzonego wybiegu.
(kk)
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co, gdzie, kiedy
9 lipca – sobota,
godz. 19.00,
Centrum Kultury
Jazovia
– Rynek 10,
Gliwice

W drugi weekend czujemy po francusku i hiszpańsku, rozumujemy po czesku
i jesteśmy śliczni jak laleczki.

Akrobacje i cyrkowe popisy zapewnią w sobotę, 9 lipca o 18:00 na gliwickim Rynku Francuzi
z Abozety. Ich nowy spektakl został stworzony przez młodych ludzi w wieku 15-19 lat. Łączy
w sobie sztukę cyrkową (żonglerka, szczudła, akrobatyka), wszechobecną muzykę (saksofon, flet, instrumenty perkusyjne, fortepian) z oryginalnymi kompozycjami i improwizacjami.
Aktorzy zamieszkują świat pomiędzy niebem, a ziemią, będąc w jednym momencie obiema
stopami na ziemi, by już za chwilę szybować głową w powietrzu. Muzyka, taniec i żonglerka
w wysmakowanym stylu znad Sekwany.
W niedzielę w Parku Chopina dwukrotnie (17:00 i 19:00) fantastyczni, zabawni, uroczy panowie
z teatru La Tal z ich niesamowitym pudłem, pełnym śmiechu i ciekawych opowieści. Ponad 150 lat
od swojej premiery, "Niesamowite pudło" nadal jest wystawiane na scenie, lecz nie święci już takich
triumfów jak kiedyś. Prawnuk założyciela wraz z dwoma ekscentrycznymi pomocnikami próbuje
kontynuować chwalebną tradycję swego przodka i walczy o to, by reanimować przedstawienie.
Ich orężem są kostiumy, scenografia oraz jak najlepsze intencje. Jednak czas jest nieubłagany;
śpiewacy tracą głos, magicy refleks, aktorzy pamięć, a talentu artystycznego nie dziedziczy się ot
tak. Czy jeśli bardzo się postarają, ocalą podupadającą fortunę? Będzie świetne aktorstwo i będzie
syrenka. Bądźmy i my!
A dla młodszych w towarzystwie starszych? Każdego weekendowego dnia w Parku Chopina od
11:00 kreatywne warsztaty plastyczne i nie tylko, Przystanek Śniadanie i Hapijama Fun Art. Na
deser w sobotę o 16:00 Bra(t)ri v Tricku z ich „Praseci cirkus”, czyli z cyrkiem niby bez zwierząt, ale
jednak pełnym różowych świnek. Czeski dystans do świata, bezpretensjonalność i zabawa żonglerką.
W niedzielę o tej samej godzinie marionetkowy i kolorowy Teatr Barnaby. „Czerwony kapturek”
to doskonale znana wszystkim historia dziewczynki, której udaje się
pokonać złego wilka. Piękne piosenki, zawrotna akcja i doskonała
9.07 - sobota
oprawa muzyczna sprawią, że dzieci bawić się będą doskonale.

Rynek w Gliwicach
• 18.00 CIE ABOZETA (FRANCJA)
- spektakl
Park Chopina w Gliwicach
• 16.00 BRA(T)RI V TRICKU –
„PRASEČÍ CIRKUS” (CZECHY)
- spektakl dla dzieci

10.07 - niedziela
Park Chopina w Gliwicach
• od 11.00 HAPIJAMA – „PARKUJEMY Z ULICZNIKAMI” otwarte warsztaty żonglerskie
dla małych i dużych
• od 14.00 LUFCIK NA KORBKĘ I
PRZYJACIELE - warsztaty twórcze
i animacje dla dzieci
• 16.00 TEATR BARNABY –

Marcin Wyrostek Duo

K
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Marcin Wyrostek to akordeonista, który na wielkie sceny wszedł wprost sprzed kamer
drugiej edycji programu „Mam Talent”, którego został zwycięzcą. Jego ogromny talent
i niezwykłe umiejętności muzyczne udowodniły, że nie jest on jedynie gwiazdą telewizji, a nieprzeciętnym muzykiem o znakomitym muzycznym wyczuciu. Pierwszym
akordeonistą w rodzinie jak i nauczycielem Marcina był jego Ojciec. Akordeon trafił
do jego domu, gdy dziadek zamienił jedną ze swoich krów na instrument. Od tego
czasu brzmienie akordeonu zawsze towarzyszyło rodzinnym spotkaniom. Edukację
muzyczną kontynuaował w PSM I i II st. w Jeleniej Górze. Spędzał całe noce w garażu
ćwicząc na akordeonie. Swoją pasję rozwijał pod kierunkiem prof. Joachima Pichury
na Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie obecnie jest wykładowcą.
„CZERWONY KAPTUREK” - spektakl dla dzieci
• 17.00 i 19.00 LA TAL – „THE
INCREDIBLE BOX” (HISZPANIA)
- spektakl

MUZYCZNE LATO
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8 lipca – piątek, godz. 20.00,
Śląskie Ranczo, ul. Webera 18, Zabrze
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STEVEN SPIELBERG, jeden z największych mistrzów kina, zdobywca
trzech Oscarów® przenosi na ekran powieść twórcy takich książek jak
„Charlie i fabryka czekolady” czy „Fantastyczny pan lis”! Wzruszająca i
zabawna historia wsparta fantastyczną oprawą wizualną gwarantująca
niezwykłą filmową przygodę dla całej rodziny. Porywająca opowieść
o małej dziewczynce i tajemniczym Olbrzymie, który odkrywa przed
nią cuda i sekrety magicznej krainy. Ekranizacja uwielbianej powieści
Roalda Dahla, która od dnia swej premiery w 1982 roku wciąż zachwyca
czytelników w każdym wieku. Książki Dahla, do których zaliczają się takie
tytuły jak „Charlie i fabryka czekolady”, „Kuba i ogromna brzoskwinia”,
„Matylda” oraz „Fantastyczny pan lis”, są obecnie dostępne w 58
językach, a ich łączny nakład przekroczył 200 milionów egzemplarzy.
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CO DALEJ
Z ZABRZAŃSKĄ
KOPALNIĄ?
Górnicy z „Makoszów”
obawiają się o pracę i chcą
konkretów ze strony rządu.

Samorząd chce pomóc

w ratowaniu „Makoszów”
Ważą się losy jedynego lokalnego zakładu wydobywczego. Niepewni jutra górnicy i związkowcy szukają
pomocy, czekają na konkrety ze strony rządu i wypatrują ewentualnych inwestorów. W ratowanie kopalni
„Makoszowy” włączyło się miasto, które zorganizowało specjalną debatę w tej sprawie
Związkowcy w czerwcu dwa razy
spotykali się z wiceministrem
energii, Grzegorzem Tobiszowskim. Efektem była deklaracja
zakupu 200 tys. ton przez PGE.
Problem w tym, że jest to ciągle
niesfinalizowana umowa.
– Taka ilość węgla, to dwa miesiące pracy naszej kopalni na pełnych
obrotach. Mamy wrażenie, że w ten
sposób rządzący zamierzają zapłacić za swój spokój. We wrześniu,
w Unii Europejskiej rozpoczną się
ważne negocjacje dotyczące górnictwa i zakładamy, że to właśnie
powód planowanej umowy z PGE.
Tymczasem nam potrzebny jest
stały odbiorca, który zapewni nam
zbyt do końca roku. Wtedy będziemy mogli spokojnie szukać inwestora i być może wtedy skończyłyby
się utyskiwania na temat tego, jak
dużo trzeba dopłacać do naszej
egzystencji – tłumaczy Jerzy Hubka

ze Związku Zawodowego Górników
w KWK „Makoszowy”.

Kopalnia to jeden z głównych
pracodawców w Zabrzu. A że
sytuacja w całym sektorze
górniczym stała się niewesoła, problem „Makoszów”,
stał się problemem miasta.
1 lipca w Łaźni Łańcuszkowej
zorganizowano debatę, podczas
której szukano recepty na ratowanie zakładu. W rozmowach brała
udział prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik, radni, przyjechał także dyrektor kopalni „Makoszowy”, Zygmunt Mielcarek,
prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń, Marek Tokarz, pojawili się
parlamentarzyści i związkowcy.
– Rząd ma plan działania dla polskiego górnictwa, w tym również
„Makoszów”. Musimy jednak postę-

pować rozważnie, by nie pogorszyć
i tak nie najlepszej sytuacji w branży.
Nie nadrobimy też w ciągu kilku miesięcy wielu lat zaniedbań, fatalnych
decyzji. W moim przekonaniu należała do nich m.in. ta o połączeniu kopalń w Sośnicy i Makoszowach. Na
szczęście teraz zabrzański zakład
jest w rękach kompetentnych osób,
a rząd będzie analizował jego przyszłość także w kontekście społecznym. Jego zamknięcie stałoby się
dla Zabrza poważnym problemem
– podkreślił Piotr Pyzik, poseł PiS.
Punktem wyjścia do dyskusji były
krótkie wystąpienia prof. Mariana
Turka, dziekana Wydziału Organizacji
i Zarządzania Politechniki Śląskiej
oraz Aleksandra Sobolewskiego,
dyrektora Instytutu Chemicznej
Przeróbki Węgla. Przedstawili oni
obecną sytuację kopalni oraz możliwości wykorzystania posiadanych
zasobów węgla w optymalny sposób.

Zakład ma bowiem duży potencjał,
do tego wykorzystuje nowoczesne
technologie.
– Mam nadzieję, że uda się uratować
KWK „Makoszowy”. Pamiętajmy, że
jest to kopalnia ze 110-letnią trady-

warto wiedzieć

Diana wyczuje zagrożenie
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która wyszkolona jest do tropienia
śladów ludzkich, a także z Kacprem – labradorem wyszkolonym
do rozpoznawania zapachów ma-

teriałów wybuchowych i Maxem
– owczarkiem niemieckim, który
pełni służbę psa patrolowo-tropiącego. 
(SAD)
fot. KMP Zabrze

Diana liczy sobie niespełna dwa
lata. Od stycznia tego roku była
szkolona w Zakładzie Kynologii Policji w Sułkowicach. Podczas półrocznego szkolenia nabywała umiejętności w wyszukiwaniu zapachów
materiałów wybuchowych. Dianie
ruszającej na policyjną szychtę, nie
trzeba zakładać kagańca.
– Są to psy o bardzo łagodnym
usposobieniu. Możemy je zabierać na organizowane w szkołach
czy przedszkolach prelekcje dla
dzieci – mówi st. sierż. Agniesz-

ka Żyłka, rzecznik prasowy zabrzańskiej policji.
Diana niedawno przystąpiła do egzaminu końcowego – „zdawała”
z posłuszeństwa, pokonywania
przeszkód technicznych, a także
pracy węchowej w zakresie wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych. W ocenie egzaminatorów
jest psem aktywnym i przywiązanym
do przewodnika. Ćwiczenia z elementów posłuszeństwa wykonuje
dokładnie i bardzo szybko. Przeszkody pokonuje zdecydowanie
i z bardzo dużą pasją. Prawidłowo
reaguje podczas ujawnienia miejsca występowania zapachu.
Diana to drugi pies służbowy
w zabrzańskiej jednostce, który
wyszkolony jest do wyszukiwania
zapachów materiałów wybuchowych. Kojce będzie dzielić z Wiki,

w firmach kooperujących. Ze swej
strony zrobimy wszystko, by uratować
w kopalni miejsca pracy – zapewniła na zakończenie debaty prezydent
miasta, Małgorzata Mańka-Szulik.

(SAD)

Podczas specjalnej debaty dotyczącej przyszłości kopalni, prezydent miasta,
Małgorzata Mańka-Szulik zapewniła, że zrobi wszystko, by uratować miejsca
pracy w jedynym zakładzie wydobywczym, jaki pozostał w Zabrzu.

PIES NA BOMBY

Zabrzańska komenda
policji ma nową funkcjonariuszkę. To Diana
– owczarek belgijski
wyszkolony na wyszukiwanie zapachów materiałów wybuchowych.

cją, pełniącą nie tylko istotną dla
miasta funkcję gospodarczą, ale
także społeczną. Zabrza nie stać
na stratę tak dużego przedsiębiorstwa, które zatrudnia 1600 osób
i daje pracę blisko 6 tysiącom osób

Diana ma bardzo poważne zadania do wykonania,
ale przy tym posiada łagodny charakter
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Objazdy na
Muzyczne Lato

Od piątku, 8 lipca, przez całe wakacje będziemy
bawić się wspólnie na koncertach Muzycznego
Lata. Tak jak w latach poprzednich, gospodarzem
imprez będzie Śląskie Rancho, mieszczącą się przy
ulicy Webera 18. Jadąc na koncert pamiętajmy
jednak o wskazówkach dotyczących zmian w ruchu
drogowym w tym miejscu.
Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu informuje, że od 8 lipca do
26 sierpnia w ciągu ul. Webera
wprowadzany będzie jeden kierunek ruchu na odcinku od ul.
Piłsudskiego do ul. Opawskiej.
Równocześnie północna część
ul. Webera zostanie dodatkowo wyłączona z możliwości
zatrzymywania się pojazdów,

na odcinku od ul. Piłsudskiego
do rejonu bramy wjazdowej na
teren Śląskiego Rancho.
– W związku z powyższym
prosimy kierowców o dostosowanie się do wprowadzanych
zmian w organizacji ruchu
w tym rejonie i szczególne
zwracanie uwagi na znaki drogowe – apeluje MZDiII. 

(SAD)
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