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Uczestnikom 
parady nie brakuje 

pomysłowości

Skarbnikowe Gody tradycyjnie już 
rozpoczną się od barwnej parady, 
która 1 października o godzinie 
11 wyruszy z placu Wolności. Bę-
dzie jej towarzyszyć hasło „Roz-
tańczone miasto”. W przemarszu 
wezmą udział dzieci i młodzież, 
przedstawiciele samorządu oraz 
firm i instytucji działających 
w Zabrzu, goście z miast partner-
skich. Nie zabraknie zabytkowych 
samochodów, motocykli i pojaz-
dów militarnych. Paradę poprowa-
dzi legendarny Skarbnik, któremu 
towarzyszyć będzie Górnicza Or-
kiestra Dęta „Makoszowy”. 

Uczestnicy parady przejdą do 
parku przy ul. Dubiela, gdzie od 
godziny 12 do 22 trwać będzie 
rodzinny piknik. – Na scenie wy-
stąpią laureaci konkursów dla 
dzieci i młodzieży. Będą bajkowe 
animacje, pokazy taneczne, sto-
iska gastronomiczne i wesołe 
miasteczko z dmuchańcami dla 
najmłodszych – wylicza Małgorza-
ta Kamińska, zastępca dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Za-
brzu. – Podczas pikniku poznamy 
laureatów konkursu na najład-
niejsze przebranie zaprezentowa-
ne w paradzie – dodaje.

W programie 
pikniku nie zabrak-
nie sporej dawki dobrej 
muzyki. W parku wystąpią Ste-
fano Terrazzino z zespołem Belli 
Ribelli, Krzywa Alternatywa oraz 
The Branchers. Gwiazdą wieczo-
ru będzie dynamiczna Małgorzata 
Ostrowska wraz z zespołem. Im-
prezę zakończy urodzinowy pokaz 
sztucznych ogni.
W niedzielę 2 października o go-
dzinie 17 w Domu Muzyki i Tańca 
rozpocznie się Koncert Galowy. 
Na scenie zaprezentują się arty-
ści Orkiestry Symfonicznej Filhar-

monii 
Zabrzań-

skiej pod 
dyrekcją Sławomi-

ra Chrzanowskiego oraz soliści: 
Magdalena Tul i Grzegorz Wilk. 
W ich wykonaniu usłyszymy zna-
ne i lubiane przeboje kinowe.
– Zapraszam wszystkich miesz-
kańców do wspólnego święto-
wania urodzin naszego miasta. 
Jestem przekonana, że wśród 
różnorodnych atrakcji każdy znaj-
dzie coś dla siebie – podkreśla 
prezydent Zabrza Małgorzata 
Mańka-Szulik. (hm)
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W NAJBLIŻSZY WEEKEND BĘDZIEMY OBCHODZIĆ 
94. ROCZNICĘ NADANIA ZABRZU PRAW MIEJSKICH

W programie 
pikniku nie zabrak-
nie sporej dawki dobrej 

monii 
Zabrzań-

skiej pod 

Małgorzata Ostrowska

ŚWIĘTUJEMY
URODZINY MIASTA!

Ulicami miasta przejdzie barwny korowód, w parku przy ul. Dubiela 
bawić się będziemy na rodzinnym pikniku, a Dom Muzyki i Tańca zaprosi 
na urodzinowy Koncert Galowy. Pierwszy weekend października upłynie 
pod znakiem obchodów 94. rocznicy nadania Zabrzu praw miejskich. 
Atrakcji z pewnością nie zabraknie.

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik 
wręcza słoneczniki mieszkańcom
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2 ZABRZE AKTUALNOŚCI

Konferencja przygotowana
 została w hotelu Diament

Prace laureatów 19. Międzyna-
rodowego Festiwalu Rysowania 
oglądać można w Kopalni Sztu-
ki przy ul. Hagera 41 w Zabrzu. 
Uroczysty wernisaż wystawy, 
połączony z wręczeniem nagród, 
odbył się w miniony piątek.

19. Międzynarodowy Festiwal Ry-
sowania odbył się 3 czerwca w hali 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji przy ul. Matejki. Motywem 
przewodnim tegorocznej edycji 
imprezy był sport. W artystycznej 
rywalizacji wzięło udział około ty-
siąca osób, zarówno amatorów, 
jak i profesjonalistów. Po Grand 
Prix sięgnęła 23-letnia Klaudia 

Lata z Akademii Sztuk Pięknych 
w Katowicach. Nagrody i wyróż-
nienia przyznano także w każdej 
z dziesięciu kategorii wiekowych.
– Mamy kategorie od dwóch do 
stu lat, by dzieci, młodzież i doro-
śli mogli się się w nich odnaleźć. 
Z kategorii ogólnych wyłączone są 
kategorie dla szkół plastycznych – 
zwraca uwagę Wojciech Werner, 
dyrektor organizującego festiwal 
Zespołu Szkół nr 18, do którego 
należą Ogólnokształcąca Szkoła 
Sztuk Pięknych i Liceum Plastycz-
ne. Patronat nad wydarzeniem 
objęło Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.    (hm)

NAGRODY TRAFIŁY DO LAUREATÓW
WYSTAWA PRAC LAUREATÓW 19. MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU RYSOWANIA

VI Śląskie Targi Medyczne za-
inaugurowane zostały w piątek 
w hotelu Diament. – Celem 
przedsięwzięcia jest spotka-
nie wszystkich tych, którym 
na sercu leży dobro pacjenta, 
w szczególności osób pełniących 
najważniejsze funkcje w syste-
mie ochrony zdrowia w Polsce, 
lekarzy, ekspertów, prawników, 
dyrektorów szpitali śląskich oraz 

z województw ościennych – pod-
kreśla dr Mariusz Wójtowicz, 
dyrektor Szpitala Miejskiego 
w Zabrzu oraz prezes Związku 
Pracodawców Ochrony Zdrowia 
Województwa Śląskiego „Poro-
zumienie Zielonogórskie”. 
W organizację targów włączy-
ły się także Polska Federacja 
Szpitali, Ogólnopolskie Stowa-
rzyszenie Szpitali Prywatnych 

oraz Śląski Związek Pracodaw-
ców Zespołów Opieki Zdrowot-
nej. – Od wielu lat, niezależnie 
od tego, jaka jest opcja rządzą-
ca, pracownicy ochrony zdrowia 
mają powody do niezadowolenia 
– mówi Tadeusz Urban, dyrektor 
Szpitala Specjalistycznego w Za-
brzu i prezes Śląskiego Związku 
Pracodawców Zakładów Opieki 
Zdrowotnej. – Zawsze jesteśmy 

trochę odsuwani na bok, są wiel-
kie priorytety, a my jakoś musi-
my sobie radzić. Borykamy się 
z brakiem stabilizacji finansowej. 
Chcielibyśmy mieć perspektywę 
na kilka lat, żebyśmy wiedzieli 
czy jesteśmy w stanie zaciągać 
kredyty, w jaki sposób możemy 
organizować życie tych społecz-
ności szpitalnych, którymi zawia-
dujemy – dodaje.
– Polskie szpitale czekają zmia-
ny dotyczące referencyjności, 
organizacji i sposobu finansowa-
nia – podkreśla prof. Jarosław 
Fedorowski, prezes Polskiej Fe-
deracji Szpitali. – Ze swej stro-
ny postulujemy zmianę pewnej 
optyki myślenia co do organiza-
cji szpitala. Chodzi o odejście od 
małych oddziałów, pododdziałów 
przyporządkowanych specjalno-
ści lekarskiej i przejście do no-
woczesnego modelu oddziałów 
wieloprofilowych, w których do 
pacjenta będą dochodzić specja-
liści i pacjent będzie w centrum 
uwagi – dodaje.  (hm)

W ZABRZU ODBYŁY SIĘ VI ŚLĄSKIE TARGI MEDYCZNE

O NOWYCH POMYSŁACH 
NA OCHRONĘ ZDROWIA

Autorzy najlepszych prac odbierają nagrodyWystawa w Kopalni Sztuki

O przyszłości śląskiej medycyny, nowych wyzwaniach i problemach nowoczesnego zarządzania 
placówkami ochrony zdrowia rozmawiali uczestnicy VI Śląskich Targów Medycznych. 

Zorganizowana w Zabrzu dwudniowa impreza była także okazją do prezentacji urządzeń 
wspomagających skuteczną i szybką diagnostykę oraz leczenie.

Swoje stoisko przygotował m.in. Narodowy Fundusz Zdrowia

Dr MARIUSZ WÓJTOWICZ, 
prezes Związku Pracodawców 
Ochrony Zdrowia Województwa 
Śląskiego „Porozumienie 
Zielonogórskie”

W Zabrzu spotkali się przedstawi-
ciele wszystkich najważniejszych 
organizacji pracodawców 
w ochronie zdrowia. To okazja do rozmowy na temat 
zmian w systemie ochrony zdrowia, w przededniu tych 
zmian. Chcemy dyskutować o tym w szczególnym 
miejscu, bo przecież w Zabrzu z jednej strony dosko-
nale funkcjonują prywatne praktyki lekarzy rodzin-
nych, z drugiej mamy nasz Szpital Miejski, znakomity 
ośrodek transplantologii, jakim jest Śląskie Centrum 
Chorób Serca czy też ośrodki działające w obszarze 
nowoczesnych technologii medycznych. Rozmawiamy 
o tym, co przed nami i jak w tej rzeczywistości mamy 
funkcjonować. 

ROZMAWIAMY 
W SZCZEGÓLNYM MIEJSCU



Kosztem 150 tysięcy 
złotych dla projektu 
wykonane zostało 
już studium wykonal-
ności, ale urzędnicy 
muszą też osiągnąć 
porozumienie z właści-
cielem kolejowej infrastruktury 
– spółką PKP PLK. 
 – Władze miasta są w kontakcie 
z kolejową spółką, rozmowy na 
ten temat odbyły się także w Mi-
nisterstwie Infrastruktury i Budow-
nictwa – zapewnia Magistrat.

Decydujące dla inwesty-
cji jest przede wszystkim 
pozyskanie środków unij-
nych w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko 2014-
2020, który kładzie duży 

nacisk na połączenia szynowe 
(choć nieoficjalnie mówi się, 
że gros środków przeznaczona 
jest na transport tramwajowy).

 – W tej sprawie przekazano już 
wstępne zgłoszenie do Biura Za-

rządu Subregionu Centralnego. 
Ostateczny kształt projektu i czas 
wykonania zależy od wielu czyn-
ników. Nie można wykluczyć, że 
realizacja podzielona zostanie na 
etapy. W tym momencie nic nie 
jest przesądzone – mówi Joanna 
Lenczowska z biura rzecznika 
prasowego Prezydenta Gliwic.

Wstępnie koszty inwestycji szacuje 
się na 200 mln złotych, ale suma 
ta może być jeszcze większa, bo 
konieczny będzie wykup gruntów. 

Miejski Autobus 
Szynowy miałby 

kursować na trasie 
o długości 16 kilo-
metrów, w relacji 
Pyskowice–Gliwi-
ce–Łabędy–Gliwi-

ce–Gliwice Sośnica. 
Projekt zakłada możliwość 
zagęszczenia liczby przystan-

ków, tak aby z autobusów 
mogło korzystać jak najwięcej 
mieszkańców. 

Atutem projektu ma 
być trasa szynobusu, 
która będzie wiodła 
w okolicy dużych 
osiedli i ważnych 

punktów miasta (np. 
Centrum Onkologii). 
 – Efektem przedsięwzięcia po-
winno być usprawnienie przewo-
zu pasażerów i poprawa jakości 
komunikacji zbiorowej. Mieszkań-
cy zyskaliby szansę na bardzo 
szybki dojazd do śródmieścia, 
MAS byłby też dobrze zintegro-
wany z powstającym w Gliwicach 
centrum przesiadkowym – tłuma-
czy Joanna Lenczowska. 

Wzorce, jak sku-
tecznie zreali-

zować podobną 
inwestycję można 
znaleźć na półno-
cy Polski. W Trój-

mieście w 2015 
roku uruchomiono 

Pomorską Kolej 
Metropolitalną. 

Trasa ma 18 kilometrów i łą-
czy m.in. lotnisko w Gdańsku 
z centrum miasta i Gdynią. In-
westycja zrealizowana zosta-
ła ze środków wojewódzkich 
i z budżetu Unii Europejskiej 
(perspektywa finansowa na 
lata 2007-2013).  
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O Miejskim Autobusie Szynowym, który ma połączyć Pyskowice 
z Sośnicą słyszeliśmy już kilka lat temu. Urzędnicy zapewniają, że 
pomysł  jest nadal aktualny, a Miasto wystąpi o dofinansowanie 
projektu ze środków unijnych. To będzie kluczowy krok, który zade-
cyduje o powodzeniu inwestycji.

Szynobus to nie bajka
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dam pracę
 Ô Poszukujemy pracowni-

ków ogólnobudowlanych. 
Atrakcyjne warunki. Tel. 
604287793, 602234679, 
32 230-90-33.

 Ô Zatrudnię ślusarzy narzę-
dziowych z doświadczeniem 
w pracy przy tłocznikach. 
607933793.

zdrowie
 Ô Protezy zębowe na NFZ 

bez czasu oczekiwania. Tel. 
730 710 102 Szałsza.

 Ô Zapisy na protezy NFZ, 
piaskowanie, wybielanie, 
odbudowy, porcelana, orto-
doncja - aparaty stałe, chi-
rurgia. Dolnych Wałów 20, 
32 231-39-95, Pszczyńska 
25, 32 231-54-56.

auto-moto
 Ô AUTOSKUP-kupię każ-

dy samochód osobowy i 
dostawczy. 32 793-94-11, 
660-476-276.

 Ô AUTO-SKUP za gotówkę. 
Każdy stan. 507-572-625.

inne
 Ô BOUTIQUE LAPLAYA78, 

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

 Ô Kupię książki STARE 
NOWE UŻYWANE Dojadę DO 
KLIENTA Płatne GOTÓWKĄ 
662330579.

 Ô Kupię radia, wzmacnia-
cze, kolumny itp. Kolejki 
PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-
559.

usługi
 Ô !Czyszczenie dywanów (u 

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

 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 Firma Bouwcentrale 
Modern Budowa Remonty 
690-478-234 Zapraszamy!

 Ô Kafelkowanie, panele, 
malarskie. Tanio!!! Tel. 787-
672-048.

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

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze
Tygodnik,

ukazuje siê we wtorki

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

Redaktor naczelny
Marcin Fabrykowski  

marcin@gazeta-miejska.pl

P A R T N E R . . .

 Ô KOMPLEKSOWE REMON-
TY MIESZKAŃ, ŁAZIENEK: 
hydraulika, kafelkowanie, 
gładzie, malowanie, elektry-
ka,itp. Tel. 698-264-691.

 Ô KASY FISKALNE  KOMPU-
TERY  Serwis - Sprzedaż - Do-
radztwo  tel. 790-275-444.

 Ô LOTNISKO. Transport 
osobowy. Obsługa kart płat-
niczych. Tel. 608-098-334.

 Ô Malowanie od 4zł/
m2 tapety, gładź, myjemy, 
odsuwamy meble, doradztwo 
wycena gratis, rachunek. 
502517262.

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

 Ô OBIADY- domowa jakość 
od 10 zł/szt. Warsztaty 
szkolne CKZIU Nr1, Gliwice 
ul. Kozielska 1. Główny budy-
nek szkoły- parter. Zaprasza-
my od 12.30 do 15.30. Tel. 
32 231 76 32.

 Ô PIANINO - strojenie i na-
prawa, 662-046-560.

 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.

 Ô Transport, przeprowadz-
ki, wywóz starych mebli i 
gratów, AGD, RTV, tanio 
503992431.

finanse
 Ô Do 25.000zł na dowolny 

cel Tel. 660 794 479.

 Ô Gdy bank odmówił - 
pożyczka ratalna nawet 
25000zł do 80 lat. 793 080 
309.

 Ô GOTÓWKA! Nawet 25tys. 
SZYBKO! 667 999 413.

 Ô POŻYCZKA DO 25.000 zł 
Zadzwoń 503 833 703.

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 . . . .

NOWY ADRES 

W GLIWICACH

moduł reklamowy
tej wielkości

kosztuje tylko

78 zł
netto

Szczegóły na
www.gazeta-miejska.pl

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

Ogłoszenia drobne
od 6 zł za emisję!*

Ogłoszenia  
można również
nadać przez 

internet
na portalu

 gazeta-miejska.pl

* przy zakupie pakietu 20 ogłoszeń
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Stacyjka zrównana z ziemią
We wtorek po południu do historii przeszedł charakterystyczny budynek 
"Stacji" przy ul. Bojkowskiej. Obiekt nie znajdował się w rejestrze zabyt-
ków, a Miasto przychyliło się do wniosku właściciela terenu, który już kilka 
lat temu zapowiedział w tym miejscu budowę nowego biurowca. Część 
mieszkańców nie kryje oburzenia. Jeszcze trzy lata temu wojewódzki kon-
serwator zabytków wyrażał nadzieję, że obiekt zostanie zrewitalizowany.

Nieruchomość, na któ-
rej znajdował się budy-
nek jest własnością 
firmy Personnel Inter-
national BPO Sp. z o.o. 
z Tarnowskich Gór.
 – Firma wystąpiła 
o pozwolenie na przeprowa-
dzenie rozbiórki i ją otrzymała. 
Chciałbym podkreślić, że budy-
nek nie był wpisany do rejestru 
zabytków. Pojawiają się infor-
macje, że historia obiektu się-
ga przeszło stu lat. Z naszych 
informacji wynika, że budynek 
pochodził z lat pięćdziesiątych 
– mówi Marek Jarzębowski, 
rzecznik prasowy prezydenta 
Gliwic.

Informacje o historii „stacyjki” 
potwierdza rzecznik wojewódz-
kiego konserwatora zabytków. 
 – Przed laty apelowaliśmy by 
stworzyć dokumentację budyn-
ku, natomiast nie mieliśmy 
żadnego wpływu na rozbiórkę 
obiektu, który był chroniony 
jedynie na podstawie miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Pozwolenie na 
rozbiórkę wydane zostało przez 
Miasto Gliwice, które nie mia-
ło obowiązku współdziałania 
z nami w tej sprawie – tłuma-
czy Mirosław Rymer, rzecznik 

prasowy wojewódzkiego 
konserwatora zabytków.

Co ciekawe, 
jeszcze trzy lata 
temu WKZ in-

formował o koniecz-
ności przeprowa-

dzenia prac na dużo 
poważniejszą skalę.

– W naszej opinii budynek 
powinien zostać zachowany 
z uwzględnieniem stanu pierwot-
nego. Oczekujemy, że pojawi się 
ktoś to będzie chciał go zrewitali-
zować – mówił nam w 2013 roku 
Adam Szewczyk z Wojewódzkie-
go Urzędu Ochrony Zabytków.

O formalnej pułapce, 
w jakiej znalazł się 
budynek, pisał też 
Marian Jabłoński, 

gliwicki społecznik, 
od lat zajmujący się 
dziedzictwem histo-

rycznym miasta.

 – Sprawą bardzo dziwną jest fakt 
iż tylko ten jeden budyneczek, słu-
żący całe swoje życie kolei wąsko-
torowej nie znalazł się w rejestrze 
zabytków, chociaż cała rozkradzio-
na linia kolejowa wraz z walący-
mi się stacjami Gliwice Trynek, 

Bojków, Nieborowice, Pilchowice 
i Stanica jest w spisie zabytków 
woj. śląskiego. Rozwiązanie tej 
tajemnicy jest tylko jedno: kiedy 
dokonywano wpisu kolei wąsko-
torowej Gliwice – Rudy należącej 
do PKP Koleje Wąskotorowe do 
rejestru zabytków, stacja przy ko-
palni Gliwice znalazła się poza 
spisem. A dlaczego? Bo należa-
ła do Kopalni, a nie do 
PKP! Przez tyle lat 
nikomu nie przy-
szło do głowy 
dokonać ak-

tualizacji wpisu do rejestru zabyt-
ków – pisał Marian Jabłoński na 
łamach serwisu info-poster.eu.

W środę, w internecie pojawi-
ły się sugestie, że nagły zwrot 
w sprawie to efekt zmian per-
sonalnych w WKZ i objęcia 
szefostwa przez byłą miejską 

konserwator zabytków 
z Gliwic – Ewę 

Pokorską.
 – To spi-

skowe 
teorie 

dziejów – kwituje spekulacje rzecz-
nik prezydenta.

I rzeczywiście, po-
zwolenie na rozbiórkę 

wydano 29 lipca, 
a zmiana na stano-

wisku konserwatora 
nastąpiła 11 sierpnia. 

Z nieoficjalnych informacji wy-
nika, że na miejscu dawnej 
„stacyjki", właściciel planuje 
budowę nowego biurowca.

Obiekt przy ul Bojkowskiej  
we wrześniu 2013 roku
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W okresie funk-
cjonowania Kopalni Gliwi-

ce, obiekt wchodził w jej skład 
i pełnił funkcje usługowe. Nazywany 

był Stacją, choć nigdy nie obsługiwał po-
ciągów kolejki wąskotorowej. Mieścił się 

w nim dobrze zaopatrzony sklep dla górników. 
Gdy rewitalizowano kompleks Nowych Gliwic, 
na odnowienie obiektu nie starczyło pieniędzy. 
Przewidywano jednak, że szybko znajdzie się in-
westor, który wyremontuje budynek i otworzy 
w nim lokal gastronomiczny. W 2011 roku, 

budynek zarządzany do tej pory przez 
Agencję Rozwoju Lokalnego trafił 

w ręce firmy Personnel Inter-
national Poland.

20 września 2016



Piątkowe głosowania nie są 
rozstrzygające. Posłowie na 
razie decydowali o skierowa-
niu projektów do dalszych prac 
legislacyjnych.

„STOP ABORCJI”
Do dalszych prac sejmowych 
posłowie skierowali projekt ko-
mitetu Stop Aborcji, który wpro-
wadza całkowity zakaz aborcji 
i kary dla kobiet, które się jej 
dopuszczą. Za przekazaniem 
projektu do dalszych prac gło-
sował PiS i niemal cały klub 
Kukiz'15. 

Wśród posłów z okręgu gli-
wickiego:
– za odrzuceniem projektu gło-
sowali: Borys Budka, Tomasz 
Głogowski, Krystyna Szumilas 
(PO), Marta Golbik (Nowocze-
sna) 
– przeciw odrzuceniu projektu: 

Jarosław Gonciarz, Barbara 
Dziuk, Piotr Pyzik, Wojciech 
Szarama (PiS)
– nie głosował: Paweł Kobyliń-
ski (Nowoczesna)

„RATUJMY  
KOBIETY”
Drugi z obywatelskich projektów: 
„Ratujmy kobiety”, zezwala na 
przerwanie ciąży do 12. tygodnia 
bez dodatkowych warunków, 
a po tym terminie w takich przy-
padkach, jak obecnie. Za odrzu-
ceniem projektu liberalizującego 
przepisy aborcyjne głosowało 
230 posłów, a przeciw było 173 
z nich. Od głosu wstrzymało się 
15 posłów.

Wśród posłów z okręgu gli-
wickiego:
 – za odrzuceniem projektu gło-
sowali: Barbara Dziuk, Piotr 

Pyzik (PiS)
 – przeciw odrzuceniu projektu: 
Jarosław Gonciarz, Wojciech 
Szarama (PiS), Borys Budka, 
Krystyna Szumilas (PO), Marta 
Golbik (Nowoczesna)
 – nie głosowali: Tomasz Gło-
gowski (PO), Paweł Kobyliński 
(Nowoczesna)

Dziwić może nie-
jednoznaczne stano-
wisko posłów PiS. 
Może ono wynikać 

z wprowadzonej 
przez klub zasady 

nieodrzucania projek-
tów obywatelskich po 
pierwszym czytaniu. 

Część posłów PiS jednak do 
tej reguły się nie zastosowała.

„OGRANICZENIE 
IN VITRO”
W piątek posłowie głosowali 
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Wiadomość pojawiła się kilka 
dni temu na łamach mediów 
zajmujących się tematyką han-
dlową.

 – Od lat wiemy że Górny Śląsk 
zasługuje na centrum outleto-
we zlokalizowane po zachodniej 
stronie aglomeracji. Cieszymy 
się że udało nam się znaleźć 
idealną, „klasyczną lokalizację 
outletową” tuż przy zjeździe 
z autostrady A4 Kraków-Wro-
cław i blisko skrzyżowania z au-
tostradą A1. To obok Strykowa 
najważniejsze skrzyżowanie 
autostrad w Polsce. Już teraz 
trasę A4 pokonuje blisko 50 
tys. samochodów dziennie. 
Silesia Outlet będzie najwięk-
szym centrum wyprzedażowym 
na Górnym Śląsku – mówi w in-

formacji przesłanej do mediów 
Mirosław Januszko z CEO 6b47 
Real Estate Investors Poland.

Silesia Outlet ma 
mieć 20 tys. m2, na 
których znajdzie się 
ponad 120 salonów 

marek odzieżo-
wych, obuwniczych 

i sportowych do-
stępnych co naj-
mniej 30% taniej 
niż w regularnych 
galeriach handlo-

wych. 

Jak informuje serwis property-
news.pl, dla klientów Silesia 
Outlet zostanie przygotowanych 
blisko 950 miejsc parkingo-
wych.

 – Wielkość outletu została 
dopasowana do potrzeba ryn-
ku, przygotowaliśmy atrakcyj-
ną dla najemców propozycje 
powierzchni handlowej zloka-
lizowanej na poziomie parteru 
z doskonałą komunikacją i ła-
twym dostępem z parkingów 
obsługujących cała strefę 
handlową. Już po pierwszych 
kontaktach z najemcami wi-
dzimy spore zainteresowanie 
znanych sieciowych marek nie 
tyko z sektora odzieżowego, 
ale również sportowego, 
obuwniczego, bieliźnianego 

Nowe centrum handlowe 
na mapie Gliwic?

Zakaz aborcji, ograniczenie  
in vitro. Kto za, kto przeciw?

Przy ul. Rybnickiej, w pobliżu supermarketu Auchan i sklepu 
Leroy-Merlin powstanie największe centrum wyprzedażowe  
w regionie – twierdzą media zajmujące się branżą handlową. 
Inwestycję ma zrealizować austriacki developer – spółka 6B47 
REAL ESTATE INVESTORS.

W piątek w Sejmie posłowie głosowali 
nad projektami dotyczącymi aborcji  (li-
beralizującym i zaostrzającym przepisy) 
oraz  nad  projektem wprowadzającym 
ograniczenie stosowania metody in vitro. 
Sprawdziliśmy jak zagłosowali posłowie 
z okręgu gliwickiego.

24h
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i gastronomicznego – mówi 
Ewa  Ściubidło z The Blue 
Ocean Investment Group, 
koordynatora projektu, od-
powiedzialnego za wynajem 
obiektu.

W informacji, która pojawi-

ła się w internecie, nie ma 
jednak tego co najważniejsze 
– terminu, kiedy inwestycja po-
wstanie oraz jej kosztów. Na 
centrum więc jeszcze na pew-
no poczekamy, zwłaszcza, że 
inwestor nie rozpoczął jeszcze 
nawet dopełniania formalno-

ści z gliwickim Magistratem.
 – Nikt w tej sprawie się do nas 
jeszcze nie zgłaszał – skomen-
tował internetowe rewelacje, 
Marek Jarzębowski, rzecznik 
prasowy prezydenta Gliwic.

(msz)

także nad projektem posłów 
Kukiz'15 i Marka Biernackiego 
(PO), który zakłada ogranicze-

nie metody in vitro. Zdaniem 
wnioskodawców ma on za-
gwarantować m.in. „dzieciom 
poczętym z in vitro prawo do 
urodzenia, wyeliminować prak-
tyki selekcji, przywrócić relacje 
pomiędzy decyzją o poczęciu 
życia a odpowiedzialnością za 
jego rozwój”. 

Głosami posłów PiS, 
Kukiz'15 i niektórych 
posłów niezrzeszo-
nych projekt został 
skierowany do dal-
szych prac w komi-

sjach.

Wśród posłów z okręgu gli-
wickiego:
 – za odrzuceniem projektu gło-
sowali: Borys Budka, Tomasz 
Głogowski, Krystyna Szumilas 
(PO), Marta Golbik, Paweł Ko-
byliński (Nowoczesna)
 – przeciw odrzuceniu projektu: 
Barbara Dziuk, Jarosław Gon-
ciarz, Piotr Pyzik, Wojciech 
Szarama (PiS) 

(msz)



polskiej młodzieży. To jest 
bardzo cenne. Bardzo fajną 
sprawą jest też to, że szybko 
opanowują język polski – mówi 
Mariusz Leorman, nauczyciel 
biologii.

Choć opieka nad dużą 
grupą młodych ludzi 
z zagranicy nie jest 
łatwym zadaniem, 

dyrektor szkoły pod-
kreśla jednak korzyści 

płynące z kształcenia 
obcokrajowców. 

 – Budujemy pewne mosty mię-
dzy Ukrainą a Polską w pełnym 
tego słowa znaczeniu. Dlatego, 
że uczniowie są tutaj, ale przy-
jeżdżają też ich rodzice. Jest 
to pewnego rodzaju wymiana 
kulturowa – poznajemy ich tra-
dycje, oni poznają nasze – tłu-
maczy dyrektor Krystian Szatka.

Warto podkreślić, że Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Usta-

wicznego nr 1 przy ul. Kozielskiej 
to szkoła, w której uczniowie 
mogą uczyć się zawodu w świet-
nie wyposażonych szkolnych 
pracowniach i na warsztatach. 
Ci, którzy wybrali usługi gastro-
nomiczne mogą dodatkowo 
odbywać praktyki m.in. w barze 
sałatkowym „U Króla Stasia”, 
a także w zakładach pracy w kra-
ju i za granicą. 

Uczniowie, którzy przyjecha-
li do Gliwic głównie z Kijowa 
i okolic, zamieszkali z polskimi 

rówieśnikami w internacie przy 
Zespole Szkół Techniczno-Infor-
matycznych w Gliwicach, a mię-
dzynarodowa współpraca jest 
wynikiem podpisanej umowy 
z Centrum Ukraińsko-Polskim 
Study. Work. Business. 

Katarzyna Klimek
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Młodzi Ukraińcy kształcą się w Gliwicach
21 uczniów z Ukrainy rozpoczęło we wrześniu 
naukę w Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego nr 1 przy ul. Kozielskiej. Tu 
będą zdobywać zawód i uczyć się języka pol-
skiego. To pierwsza gliwicka szkoła, która zde-
cydowała się przyjąć tak dużą grupę młodzieży 
z zagranicy. Dlatego też, jak podkreśla dyrektor 
szkoły, dla wszystkich jest to wyzwanie.

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

 Nowy 
 Dom

323 tys.
wysoki standard

Już ponad 60 rodzin wybrało Osiedle Pyskowice 
Sprawdź dlaczego - Nowe rodzaje domów!

Inwestycja objęta rachunkiem powierniczym w Banku PKO BP S.A.

Pyskowice, ul. Poziomkowa Nowy Etap 

 – Wszyscy stwierdziliśmy jed-
nak, że podołamy i będziemy 
starali się jak najlepiej wykształ-
cić uczniów z Ukrainy. Jestem 
przekonany, że uda nam się 
doprowadzić ich do końcowych 
egzaminów zawodowych i może 
maturalnych – mówi Krystian 
Szatka, dyrektor CKZiU nr 1 
w Gliwicach.

Młodzi ludzie 
z Ukrainy szko-
lą się w czterech 

zawodach – technik 
ekonomista, technik 
obsługi turystycz-
nej, technik żywie-
nia i usług gastro-
nomicznych oraz 
technik hotelarz.

Co ważne, uczniowie zosta-
li bardzo serdecznie przyjęci 
przez polskich kolegów, którzy 
nie upatrują w nich konkuren-
tów, ale wręcz przeciwnie – rów-
nież się od nich uczą.

 – Staraliśmy się przyjąć nasze 
koleżanki i kolegów jak najle-
piej, żeby im się tutaj spodoba-
ło. Było trudno się na początku 
dogadać, ale jakoś nam się 
wszystkim udało zgrać – mówi 
Justyna, uczennica szkoły.

Po pierwszych tygodniach na-
uki okazuje się, że ukraińskiej 
młodzieży nie brakuje zapału 
do nauki. 

 – Bardzo fajnie się z nimi pra-
cuje, są bardzo zaangażowani. 
Nie chcę obrażać Polaków, ale 
uważam, że to zaangażowanie 
ze strony uczniów z Ukrainy 
jest chyba trochę większe niż 

Zobacz ten 
materiał TV 
na portalu 
24gliwice.pl



Pojawia się w okolicy pla-
cu zabaw i przy schronisku. 
Sprawa była zgłaszana policji, 
jednak jej zdaniem nie do koń-
ca wygląda to tak jak opisują 
mieszkańcy.

– Mężczyzna ten krąży wokół 
małych dzieci, zaczepia je, 
mówi „chodź pójdziemy na 
lody”. Co więcej – rozbiera się 
i wykonuje niedwuznaczne ge-
sty przy najmłodszych – poinfor-
mowała nas przejęta Czytelnicz-
ka. – Zgłaszaliśmy tę sprawę 
policji – dodaje.

To, że informa-
cja o podejrzanym 
mężczyźnie trafiła 
do funkcjonariuszy 
potwierdza nadkom. 

Marek Słomski z gli-
wickiej policji.

– Faktycznie, mieliśmy takie zgło-
szenie, jednak sprawa nie do 
końca wygląda tak, jak została 
przedstawiana. Prawdopodobnie 
mamy tutaj do czynienia z tzw. 

miejską legendą, którą przeka-
zują sobie mieszkańcy Sośnicy. 
Większość osób bowiem o tym 
zdarzeniu słyszała, ale mało któ-
ra je widziała. W rzeczywistości 
chodzi o mężczyznę w średnim 
wieku, który zachował się nie-
obyczajnie. Z relacji świadków 
wynika, że człowiek ten rozpiął 
spodnie i zaświecił latarką, 
trzymaną na wysokości krocza. 
Policjanci oczywiście szukają 
mężczyzny – tłumaczy oficer pra-
sowy gliwickiej policji. Dodaje, że 
śledczy nie wykluczają, iż miał 
miejsce inny przypadek, którego 
jeszcze nie zgłoszono.

Informacja o podejrzanie za-
chowującym się mężczyźnie 
wywołała ogromną dyskusję 
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Na wtorkowym briefingu praso-
wym w Katowicach, posłowie PO 
(Borys Budka, Marek Wójcik 
i marszałek Wojciech Saługa) 
przestrzegali, że najnowszy pro-
jekt „ustawy metropolitalnej” 
autorstwa PiS sprawia, że śląski 
związek metropolitalny rozpocz-
nie działalność dopiero w 2019 
roku, a to oznacza dla Śląska 
utratę 450 mln złotych. W od-
powiedzi, w środę, rząd ustami 
wiceministra sprawiedliwości 
Marcina Wójcika poinformował, 
że „metropolia ruszy w najszyb-
szym z możliwych terminów”.

O ustawę od wielu miesięcy za-
biegają śląscy samorządowcy. 
Miastom zrzeszonym w zwią-
zek łatwiej będzie występować 
m.in. o fundusze pochodzące ze 
środków publicznych. Do tego 
dochodzi możliwość koordynacji 
działań i określania wspólnych 
planów rozwoju. Zdaniem eks-
pertów, tworzenie metropolii 

wymusza też ogólnoświatowa 
tendencja, preferująca duże 
aglomeracje. Z globalnej per-
spektywy 180-tysięczne Gliwice 
nie będą tak atrakcyjne, jak sta-
nowiąc element dużej, dwumilio-
nowej całości. Dlatego sygnały 
o przeciągającym się procesie 
legislacyjnym „metropolii” są 
niepokojące. Na początku wrze-
śnia śląscy samorządowcy zrze-
szeni w Górnośląskim Związku 
Metropolitalnym wystosowali 
apel do premier Beaty Szydło 
o szybkie przyjęcie ustawy.

 – Z tytułu podatku dochodowe-
go w konurbacji górnośląsko-za-
głębiowskiej pozostawać miało 
dodatkowo ok. 250 mln złotych 
rocznie. Opóźnienia oznaczają 
realnie bezpowrotnie utracone 
przez nasz region pieniądze – 
mówi nam Michał Jaśniok, rad-
ny Koalicji dla Gliwic Zygmunta 
Frankiewicza i członek Górno-
śląskiego Związku Metropoli-

talnego. – To, co miało być dla 
nas finansowym zastrzykiem, 
dla władzy centralnej oznacza 
uszczuplenie dochodów. Ponie-
waż stan długu publicznego jest 
największy w historii Polski i pod 
koniec tego roku przekroczy już 
bilion złotych, w Warszawie za-
czyna się gorączkowe szukanie 
pieniędzy – komentuje.

 – Wcale nie jest przesądzone, 
że termin utworzenia metropolii 
będzie inny od pierwotnie zało-
żonego. Dopiero po przejściu 
przez parlament będziemy mogli 
jednoznacznie stwierdzić czy były 
okoliczności, które uzasadniają 
odsunięcie w czasie – ocenia 
Bartłomiej  Kowalski, gliwicki 
radny PiS. – Ustawa była i jest 
permanentnie konsultowana 
z GZM, gdyż zależy nam na usta-
wie dostosowanej do potrzeb 
i realiów aglomeracji. Poczekaj-
my z komentarzami o odłożeniu 
utworzenia metropolii do około 

Zboczeniec w Sośnicy. Policja: „to nie do końca tak”

Komu po drodze z metropolią?
Kiedy powstanie "śląska metropolia"? Według posłów PO dopiero w 2019 
roku, według PiS "w najbliższym możliwym terminie". Z pozoru spór tylko 
polityczny, ma realne przełożenie na funkcjonowanie śląskich gmin, w tym 
Gliwic. Dla samorządowców sprawa "metropolii" to gra warta świeczki. A 
konkretnie kilkuset milionów złotych.

Według informacji mieszkanki Sośnicy, męż-
czyzna w czarnej czapce i okularach krąży po 
gliwickiej dzielnicy i zaczepia małe dzieci.

miesiąca, a wtedy sytuacja będzie 
jasna – dodaje.

Według planów, związek me-
tropolitalny będzie zrzeszał 
co najmniej kilkanaście miast 
w województwie. Jeden z wa-
riantów zakłada współpracę 13 
miast obecnego GZM-u bez Ja-
worzna (Gliwice, Zabrze, Bytom, 
Ruda Śląska, Świętochłowice, 
Piekary Śląskie, Chorzów, Sie-

mianowice Śląskie, Katowice, 
Tychy, Mysłowice, Sosnowiec, 
Dąbrowa Górnicza) oraz Knurów, 
Tarnowskie Góry, Świerklaniec, 
Mikołów, Łaziska Górne, Bieruń, 
Będzin, Czeladź i Radzionków.

 – W regionie nie straciliśmy cza-
su – miasta dokonały integra-
cji, spędziliśmy setki godzin na 
dyskusjach o modelu przyszłej 
współpracy. Nie tworzymy jed-

nak ustaw, więc pozostaje nam 
czekać. Gdy jednak metropolia 
powstanie, odczujemy korzystną 
zmianę. Warto czekać – podsu-
mowuje Michał Jaśniok.

Według zapisów projektu usta-
wy o związku metropolitalnym 
w województwie śląskim, zwią-
zek powinien rozpocząć działal-
ność od 1 stycznia 2017 roku.

Michał Szewczyk

na portalu 24gliwice.pl. Oto 
niektóre z komentarzy  inter-
nautów:

* * *
Marta:
Oczywiście musi się stać zno-
wu tragedia, żeby ktoś coś 
z tym zrobił.

* * *
Marcin:
(...)Wszystkich mężczyzn 
w średnim wieku w Sośnicy 
wyłapać? Co z nimi zrobić? 
Jakiś obóz?
Ludzie… jeśli widzicie zboka 
to natychmiast dzwonimy na 
policję, można za nim iść. No 
tak ale czy dzisiejsi mężczyźni 
potrafią zareagować i skutecz-
nie działać?

* * *

Kriss:
Jaka tragedia? Jak na razie to 
wyobraźnia podziałała na miesz-
kańców. Bez przesadyzmu, nie 
ma co popadać w panikę.

* * *
Dorota:
Acha, rozumiem, że panom 
w średnim wieku wolno przed kil-
kuletnimi dziewczynkami pokazy-
wać przyrodzenie?! Przecież w ten 
sposób również można zrujnować 
dziecięcą psychikę. Czy naprawdę 
musi się stać tragedia?! A potem 
we wszystkich mediach lament 
policjantów, że mogli coś zrobić 
ale przecież „tylko” pokazywał... 
Całe szczęście, że jednak reak-
cja będzie, bo w szkołach mają 
być pogadanki, policja też ma się 
częściej pojawiać...

* * *
Krycha:
(...) Ja tylko grzecznie zapytam: od 
czego są rodzice? Jeśli słyszysz, 
że coś podobnego ma miejsce, 
siadasz z dzieckiem i rozmawiasz, 
tłumaczysz, a nie czekasz, aż ktoś 
to za Ciebie załatwi. To Twój, ro-
dzicielski obowiązek!

* * *
Grzegorz:
Nie pierwszy raz policja nie re-
aguje na problemy w Sośnicy.

* * *
Anonim:
Dzisiaj, gdy każdy ma telefon ko-
mórkowy (praktycznie wszyscy 
mają aparat), i nie rozstają się 
z nim – zrobić zdjęcie zbokowi – 
przekazać na policję, i nie powta-
rzać że moja znajoma widziała…



– Nasze nastawienie się nie 
zmieniło – zawsze chcemy wy-
grywać. Nie zawsze widać to na 
pierwszy rzut oka i wiele osób 
zarzuca, że nam się nie chce 
lub mamy to gdzieś. Absolutnie 
tak nie jest. Aktualnie nam po 
prostu nie idzie i musimy to 
zmienić. Musimy wyjść z tego 
bagna wszyscy razem – mówił 
przed meczem Radosław Mu-
rawski, pomocnik Piasta.

Choć poniedziałkowy mecz 
kończył dziesiątą kolejkę 
Ekstraklasy, trudno nazwać 
go wisienką na torcie. 

Zawodnicy pokazali 
na boisku sporo walki, 

ale składnych akcji 
było jak na lekarstwo. 
Piast przeważał, ale 

brakowało ostatniego 
podania. 

Z upływem minut obie dru-
żyny grały coraz bardziej 
nerwowo. Śląsk podobnie, 
jak gliwiczanie, gra w tym 
sezonie poniżej oczekiwań 
i przed meczem mówiło się, 
że Wrocławianie przyjeżdża-
ją do Gliwic nie tylko po trzy 
punkty, ale też o uratowanie 
posady trenera Rumaka.

I w 90 minucie goście prze-
prowadzili akcję, która mogła 
mocno podnieść notowania 
ich szkoleniowca. Po podaniu 
w rejon pola karnego, na czy-
stą pozycję wyszedł Biliński. 
Napastnik Śląska został trą-
cony przez Heberta, a sędzia 
wskazał na wapno. O ile faul 
nie budził wątpliwości, o tyle 
spierać się można o miejsce 
jego dokonania. 

Wydaje się, że obrońca 
Piasta faulował przed 

polem karnym. 

Do jedenastki podszedł sam 
poszkodowany i mocnym strza-
łem wyprowadził Śląsk na pro-
wadzenie. Bramki stracone 
w ostatnich minutach spotka-
nia to prawdziwa zmora Piasta 
w tym sezonie. Odkąd do dru-
żyny wrócił Radoslav Latal, gli-
wiczanie dali sobie wyszarpać 
zwycięstwo z Górnikiem Łęczna 
(w 89 minucie było jeszcze 3:1) 

i remis z Wisłą Kraków. 

W poniedziałek wydawało 
się, że koszmar będzie trwał 
w najlepsze. Gdy kibice zaczęli 
opuszczać stadion, w zamie-
szaniu w polu karnym najprzy-
tomniej zachował się... Hebert 
i strzałem głową zrehabilitował 
się za faul sprzed kilku minut. 

(msz)

Piast: Szmatuła - Sedlar, Hebert, Girdvainis - Pietrowski, 
Murawski, Bukata (74. Zivec), Mraz - Masłowski (46. Barisić), 
Badia (80. Moskwik) - Jankowski.

Śląsk: Pawełek - Pawelec, Celeban, Dwali, Augusto - Stjepa-
nović (59. Goncalves), Kokoszka - Dankowski, Morioka (70. 
Riera), Alvarinho - Biliński.
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Po dramatycznej końcówce meczu Piast Gli-
wice zremisował ze Śląskiem Wrocław 1:1. To 
wynik poniżej oczekiwań, choć niewiele brako-
wało, a goście wywieźliby z Okrzei trzy punkty.

2 października na terenie Parku Handlowego 
ARENA odbędzie się czwarta edycja akcji 
sportowo – charytatywnej Biegamy z SERCEM 
dla dzieci z Domu Dziecka. 

O dużym szczęściu będzie mogła mówić kobie-
ta, która we wtorek zgubiła na ulicy Zwycię-
stwa plik banknotów. Oczywiście jeśli odpowie 
na apel gliwickiej policji. 

Ostatnia minuta... tym razem 
dla Piasta

Głównym celem imprezy jest 
pozyskanie środków pienięż-
nych na wakacje 2017 dla 
podopiecznych placówek 
opiekuńczo – wychowaw-
czych. 
W programie: MARSZOBIEG 
DLA KAŻDEGO (od 1 do 5 km), 
BIEG / MARSZ NORDIC WAL-
KING dla osób od 16 roku życia 
(od 6 do 10 km) oraz BIEGI DLA 

DZIECI od 2 do 16 lat (od 100 
do 1000 metrów). 
Gościem imprezy będzie Kac-
per  Adam – Mistrz Polski 
w TRIATHLONIE oraz Mistrz 
Europy na dystansie 70.3 HAL-
FIRONMAN w kategorii M-18. 

 – Zapisy online zostały już 
zakończone – zarejestrowało 
się ponad 700 uczestników. 

Ponieważ limit startujących wy-
nosi 1000 osób, to wszystkich 
chętnych do wspólnej zabawy 
i pomagania innym zapraszamy 
w niedzielę od godziny 9:00 
do Biura Zawodów, które bę-
dzie znajdować się na terenie 
galerii Areny. Każdy uczestnik 
otrzyma: upominek, numer 
startowy, napój i baton, kupon 
na jedzenie oraz pamiątkowy 
MEDAL na mecie – powiedział 
Radosław Kuczborski z Rady 
Fundacji „Biegamy z Sercem”, 
która jest organizatorem akcji. 
Szczegóły na www.biegamyz-
sercem.pl

Kolejne Biegamy z SERCEM już w niedzielę!

Piast Gliwice - Śląsk Wrocław 1-1 (0-0)
0-1 - Biliński, 90 min(k). 1-1 - Hebert, 90+4 min.

To ciągle nie był ten 
Piast, który zachwycał 
w ubiegłym sezonie

– Prosimy o kontakt kobietę, 
która zgubiła znaczną sumę 
pieniędzy i prawdopodobnie po-
godziła się już ze swoją stratą, 
o zgłoszenie się do jednostki 
przy ul. Kościelnej. W komisa-
riacie czeka niespodzianka: 
gotówkę znalazła 40-letnia 
mieszkanka Gliwic i przekazała 
policjantom – informuje Komen-
da Miejska Policji w Gliwicach.

Z zapisu monitoringu 
wynika, że 20 wrze-
śnia o godz. 11.55 
kobieta idąca ul. 

Zwycięstwa zgubiła 
zwitek banknotów. 

Przeszło kilka osób i nie za-

uważyło pieniędzy leżących 
na chodniku. Spostrzegła je 
40-letnia gliwiczanka, która 
natychmiast rozpoczęła poszu-
kiwania właściciela zguby. Uda-
ła się do pobliskiego banku, 
pytając o osobę, która mogła 
zgubić gotówkę. Po nieudanych 
próbach ustalenia właściciela 
kobieta oddała pieniądze stró-
żom prawa. 

Policjanci poszukują więc wła-
ścicielki i proszą o kontakt 
z dyżurnym I komisariatu przy 
ul. Kościelnej 2, tel. 32 336 
94 01. (KMP Gliwice)

Pieniądze czekają na 
właścicielkę



Kino studyjne Amok
30 września, godz. 20.00

Gliwice,  
ul. Dolnych Wałów 3

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze www.gazeta-miejska.pl 27.09.2016 (nr 793)

10 co, gdzie, kiedy

Remake legendarnego westernu „Siedmiu 
wspaniałych”, w reżyserii Antoine’a Fuqua 
(„Dzień próby”, „Do utraty sił”). W obsadzie 
znaleźli się m.in. fenomenalny Chris Pratt 
(„Strażnicy galaktyki”, „Jurassic World”), 
Denzel Washington („Bez litości”) oraz Ethan 
Hawke („Boyhood”). Za scenariusz odpo-
wiada Nic Pizzolatto, twórca „Detektywa”, 
jednego z najgłośniejszych seriali ostatnich 
lat. Armia bandytów terroryzuje małą wioskę 
na pograniczu amerykańsko-meksykańskim. 
Zrozpaczeni farmerzy zwracają się z prośbą 
o pomoc do grupy rewolwerowców. Sied-
miu najemników postanawia stawić czoło 
przeważającym siłom przeciwnika, choć 
wydają się nie mieć szans. Czy najtwardsi re-
wolwerowcy będą w stanie uwolnić wioskę 
spod  bandyckich rządów? Czy zapewnią 
mieszkańcom spokój i bezpieczeństwo?

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

28.09 środa
Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 11.00 Zemsta

Czytelnia Sztuki - Gliwice, ul. 
Dolnych Wałów 8a
• wystawa Paweł Franik - fotografie

Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 8a
• wystawa Architekci, artyści, 
zabójcy i grabarze. W świecie 
owadów Jean’a Henri Fabre’a
• wystawa Bo to jest operetka…

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 16.00 Bóg nie umarł 2
• 18.00 Bóg nie umarł 2
• 20.00 "KINO POLSKIE-GŁOS 
MŁODEGO POKOLENIA" - PRZE-
GLĄD FILMOWY: Małe stłuczki

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 16.30 Jak Bóg da
• 18.15 Zjednoczone stany miłości
• 20.15 Kamper
Duża sala
• 12.30 Jak Bóg da
• 16.00 Królestwo
• 18.00 Miles Davis i Ja
• 20.00 Sługi boże

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 16.30 Jak Bóg da
• 18.15 Zjednoczone stany miłości
• 20.15 Kamper
Duża sala
• 12.30 Jak Bóg da
• 16.00 Królestwo
• 18.00 Miles Davis i Ja
• 20.00 Sługi boże

Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 8a
• wystawa Bo to jest operetka…

29.09 czwartek
Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 11.00 Zemsta
• 19.00 Związek otwarty

Czytelnia Sztuki - Gliwice, ul. 
Dolnych Wałów 8a
• wystawa Paweł Franik - fotografie

Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 8a
• 16.00 Pogoda kosmiczna: 
Słońce i jego wpływ na Ziemię 
- wykład: prof. Michał Tomczak, 
Instytut Astronomiczny, Uniwer-
sytet Wrocławski. Wstęp wolny.
• wystawa Architekci, artyści, 
zabójcy i grabarze. W świecie 
owadów Jean’a Henri Fabre’a
• wystawa Bo to jest operetka…

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 16.00, 18.00 Bóg nie umarł 2
• 20.00 "KINO POLSKIE-GŁOS 
MŁODEGO POKOLENIA" - PRZE-
GLĄD FILMOWY: Mur

30.06 piątek
COK "Perełka" - Gliwice, ul. Stu-
dzienna 6

• 18.00 Wieczór w Toskanii - 
koncert

Teatr Nowy w Zabrzu, Pl.Teatralny 1
• 19.00 Podopieczni

CK Wiatrak - Zabrze, ul. Wolno-
ści 395
• 20.00 ALCOHOLICA + Wie-
wiórka na drzewie - koncert

Czytelnia Sztuki - Gliwice, ul. 
Dolnych Wałów 8a
• wystawa Paweł Franik - fotografie

Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 8a
• wystawa Bo to jest operetka…

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 16.00, 18.00 Kosmiczna jazda. 
Hau hau mamy problem
• 20.00 Królestwo

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3
• 20.00 Ostatnia rodzina - pokaz 
premierowy

2.10 niedziela
Dom Muzyki i Tańca - Zabrze, ul. 
Gen. de Gaulle’a 17
• 17.00 Koncert Galowy z okazji 
Święta Zabrza - wielkie przeboje 
wielkiego ekranu - koncert muzyki 
filmowej

Teatr Miejski w Gliwicach - ul. 
Nowy Świat 55/57
• 19.00 Rozmowy z diabłem. 
Wielkie kazanie księdza Bernarda 
- monodram

Teatr Nowy w Zabrzu, Pl.  Teatralny 1
• 18.00 Kocham

Czytelnia Sztuki - Gliwice, ul. 
Dolnych Wałów 8a
• wystawa Paweł Franik - fotografie

Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 8a
• wystawa Bo to jest operetka…

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 16.00, 18.00 Kosmiczna jazda. 
Hau hau mamy problem
• 20.00 Królestwo

Ostatnia rodzina
pokaz premierowy
reż. Jan P. Matuszyński

Gościem premiery będzie Tadeusz Stapowicz, właściciel 
galerii ESTA (Gliwice, ul. Raciborska 8), która w 1999 
roku jako pierwsza pokazywała grafiki komputerowe 
(fotomontaże) Zdzisława Beksińskiego. Wzajemna 
współpraca dotyczyła też malarstwa.

Tadeusz Stapowicz podzieli się wrażeniami z osobistych 
relacji z artystą oraz opowie o gliwickich wątkach jego 
życia. Najważniejszymi z nich była wieloletnia znajomość 
z mieszkającym w Gliwicach fotografikiem Jerzym Lew-
czyńskim oraz współpraca z galerią ESTA. Dowiemy się 
m.in. jak udało się namówić artystę, który konsekwentnie 
odmawiał udziału w wernisażach, na przyjazd do Gliwic 
na otwarcie swojej wystawy.

1.10 sobota
Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 18.00 Wysokie napięcie

CK Wiatrak - Zabrze, ul. Wolności 395
• 20.00 QUEBONAFIDE - koncert

Czytelnia Sztuki - Gliwice, ul. 
Dolnych Wałów 8a
• wystawa Paweł Franik - fotografie

3.10 poniedz.
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 16.00, 18.00 Kosmiczna jazda. 
Hau hau mamy problem
• 20.00 Królestwo

4.10 wtorek
Czytelnia Sztuki - Gliwice, ul. 
Dolnych Wałów 8a

• wystawa Paweł Franik - fotografie

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 16.00, 18.00 Kosmiczna jazda. 
Hau hau mamy problem
• 20.00 Królestwo
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30 samorządów i 31 samorzą-
dowych jednostek z naszego 
regionu po raz kolejny kupi 
wspólnie prąd. Rozstrzygnię-
ty został właśnie przetarg, 
w wyniku którego spółka Tau-
ron dostarczy śląskim mia-
stom 903 GWh energii elek-
trycznej.

– Zorganizowaliśmy przetarg 
po raz piąty. Ponownie pokazu-
jemy, że nasze miasta potrafią 
współpracować przy realizacji 
takich dużych przedsięwzięć 
– mówi Małgorzata Mańka-
-Szulik, prezydent Zabrza i 
przewodnicząca Zarządu Gór-

nośląskiego Związku Metro-
politalnego. – Pomimo zmian 
na rynku energii, widać, że 
wspólne działanie opłaca się 
nam wszystkim. Z uwagi na 
wolumen zakupu osiągnęliśmy 
bardzo atrakcyjne ceny i to na 
dwa lata – dodaje.
Przedsięwzięcie obejmuje 
wszystkie miasta zrzeszone 
w GZM oraz m.in. Knurów, 
Lędziny, Lubliniec, Łaziska 
Górne, Mikołów, Rydułtowy 
i Zawiercie. Wśród podmio-
tów samorządowych znajdują 
się  m.in. szpitale i ośrodki 
zdrowia, przedsiębiorstwa 
wodno-kanalizacyjne, insty-

tucje kultury. W przetargu na 
grupowy zakup energii naj-
tańszą ofertę złożyła spółkę 
Tauron. Opiewa ona na 230 
mln zł brutto.
Inicjatorem grupowego zakupu 
energii był po raz kolejny GZM. 
To on wziął na siebie ciężar or-
ganizacji wszystkich spotkań, 
rozmów i zbierania danych. 
Procedurę przetargową w imie-
niu wszystkich sygnatariuszy 
porozumienia przeprowadziła 
gmina Zabrze. Umowa ze zwy-
cięzcą zawarta zostanie na 24 
miesiące i obowiązywać bę-
dzie od 1 stycznia 2017 do 31 
grudnia 2018 r.

Przypomnijmy, że w 2012 r. 
oszczędności z tytułu wspólne-
go przetargu na zakup energii 
elektrycznej sięgnęły prawie 
8 mln. W 2013 r. wynik ten 
był jeszcze lepszy, ponieważ 
oszczędności wyniosły ponad 
13 mln zł. W 2014 r. ceny 
na rynku energii wzrosły, ale 
dzięki udziałowi w grupie za-
kupowej uczestnicy nie odczu-
li tak bardzo tych podwyżek. 
W 2015 r. 29 samorządów 
i 202 samorządowe jednost-
ki z naszego regionu kupiło 
445 GWh energii elektrycznej. 
Oszczędności z tego tytułu wy-
niosły łącznie 11 mln zł. (hm)

WSPÓLNY ZAKUP SIĘ OPŁACA
MILIONOWE OSZCZĘDNOŚCI DZIĘKI INICJATYWIE GÓRNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO

W pierwszym etapie tegorocznej 
edycji programu wzięło udział 
130 osób w wieku od 11 do 15 
lat. Dzieci uczestniczyły m.in. 
w warsztatach dziennikarskich, 
fotograficznych, teatralnych, 
tanecznych, rysunkowych, hip-
-hopowych oraz survivalowych. 
Młodzi ludzie mogli spotkać się 
ze znanymi Ślązakami, którzy 
opowiadali o ścieżkach swoich 

karier i uświadamiali, jak wiele 
można dokonać dzięki konse-
kwentnemu dążeniu do wyzna-
czonego celu. 
– Wszyscy uczestnicy tego-
rocznej, jubileuszowej edycji 
programu Fortum dla Śląskich 
Dzieci wykazali się wielkim za-
angażowaniem i po raz kolejny 
udowodnili, jak wielki potencjał 
drzemie w mieszkańcach tego 

regionu. Nasz program stano-
wi realną pomoc dla zdolnych 
młodych osób, które dzięki nie-
mu mogą rozwijać swoje pasje 
i realizować marzenia – podkre-
śla Izabela Van den Bossche 
z komunikacji korporacyjnej 
Fortum. 
Uroczyste wręczenie stypen-
diów zainaugurowało drugi etap 
programu, który potrwa do mar-

ca 2017 r. W jego ramach mło-
dzi ludzie będą uczestniczyć 
w warsztatach, które pozwolą 
im na dalsze rozwijanie pasji. 
W tym roku Fortum przyzna-
ło 44 indywidualne stypendia 
i zdecydowało się przedłużyć 
pomoc dla 22 stypendystów 
z ubiegłego roku, co oznacza, 
że w zajęciach będzie brało 
udział łącznie 66 osób. 

– Cieszymy się, że po raz kolejny 
młodzi Ślązacy pokazali, na co 
ich stać. To przyjemność obser-
wować wielkie zaangażowanie 
uczestników i ich wytrwałość 
w realizacji swoich marzeń. Pro-
gram Fortum dla Śląskich Dzieci 
pozwala nam na dotarcie do mło-
dych osób i umożliwia budowa-
nie bezpośrednich relacji z dzieć-
mi, będącymi często w trudnej 

sytuacji życiowej. Dzięki temu 
możemy wspierać ich rozwój – 
mówi Adrian Kowalski, prezes 
Fundacji Pomocy Dzieciom Ulica. 
Program Fortum dla Śląskich 
Dzieci realizowany jest od 
2012 r. Dotychczas wzięło 
w nim udział łącznie prawie 
600 dzieci, z których ponad 
400 nagrodzono indywidualny-
mi stypendiami.  (hm)

POZNALIŚMY STYPENDYSTÓW KOLEJNEJ EDYCJI AKCJI 
FORTUM DLA ŚLĄSKICH DZIECI

POMAGAJĄ SPEŁNIAĆ 
MARZENIA

66 indywidualnych stypendiów otrzymali najbardziej zaangażowani uczestnicy piątej edycji 
programu Fortum dla Śląskich Dzieci. Celem akcji, realizowanej we współpracy z Fundacją 
Pomocy Dzieciom Ulica, jest wsparcie zabrzańskiej i bytomskiej młodzieży w realizowaniu 

pasji i zainteresowań. 

Stypendyści tegorocznej 
edycji programu
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„Dziennik Anne Frank” to mono-
dram operowy, oparty na historii 
żydowskiej dziewczynki, która 
ukrywała się na strychu budynku 
biura swego ojca w Amsterdamie 
od 1942 do 1944 r. – Zaprezen-
towanie opery 320 metrów pod 
ziemią było dla mnie ogromnym 
wyzwaniem – przyznaje pochodzą-
ca ze Stanów Zjednoczonych Re-
bekah Rota, reżyser spektaklu. 
– Kopalnia to specyficzne miej-
sce. To nie jest teatr. Już samo 
przejście od szybu podziemnym 
tunelem jest niezwykłym przeży-
ciem – dodaje.
Na potrzeby IV edycji festiwalu 
zostało przetłumaczone na język 
polski libretto opery. Pochodzą-
ca z Belgii Anna Maistriau, która 
wystąpiła w tytułowej roli, po raz 
pierwszy śpiewała po polsku. – 
Język polski jest bardzo trudny 
– uśmiecha się  Anna Maistriau. 
– Wiele godzin pracowałam nad 
wymową i artykulacją. Pomagał 
mi kolega pochodzący z Polski, 
któremu bardzo dziękuję. Tłuma-
czył mi też niektóre wyrazy, ponie-
waż chciałam znać każde słowo, 
które śpiewam – dodaje.
Dla Anny Maistriau występ w ko-
palni był szczególny jeszcze z in-
nego powodu. – Mój dziadek był 
górnikiem, a ja nigdy wcześniej 
nie byłam w kopalni. Dlatego wy-
stępowi tutaj towarzyszą wyjątko-
we emocje – zdradza śpiewaczka.
Prawdziwą ucztą dla zmysłów 
był projekt „Penderecki w ciem-

nościach”. Kwartety Krzysztofa 
Pendereckiego wykonywane były 
w podziemiach kopalni przy zga-
szonych światłach. Na gości, 
w ramach drugiej części wyda-
rzenia, czekały też atrakcje kuli-
narne. Specjalnie przeszkoleni 
kelnerzy, wyposażeni w  nokto-
wizory, serwowali w całkowitym 
mroku potrawy, których nazwy 
były owiane tajemnicą.
Zwieńczeniem tegorocznej edycji 
festiwalu był koncert „Beetho-
ven industrialnie” przygotowany 
w niecce kompleksu Sztolnia Kró-
lowa Luiza. Jego goście usłyszeli 
VII Symfonię Ludwiga van Beetho-
vena oraz napisany z okazji 200. 
rocznicy wiedeńskiego Musikve-
rein Koncert podwójny na skrzyp-
ce, altówkę i orkiestrę Krzysztofa 
Pendereckiego. Na scenie wystą-
pili Julian Rachlin i Sarah McElra-
vy, którym towarzyszyła orkiestra 
Sinfonietta Cracovia.
– Zgodnie z formują festiwalu, po-
kazujemy w przystępny sposób, 
zachęcający do uczestnictwa 
w kulturze wysokiej, szerokie 
spektrum muzyki klasycznej. 
W Zabrzu tworzymy nową jakość. 
Nie kupujemy gotowych przed-
stawień. Opera „Dziennik Anne 
Frank” została przygotowana 
specjalnie na potrzeby festiwalu. 
W Zabrzu tworzymy kulturę – pod-
sumowuje Jurek Dybał, dyrektor  
Międzynarodowego Festiwalu im. 
Krzysztofa Pendereckiego. (hm)

ZA NAMI IV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 
IM. KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO

Swoją polską premierę miała w Kopalni Guido opera „Dziennik Anne Frank”. Niezwykłych doznań 
dostarczył artystyczny projekt „Penderecki w ciemnościach”. Setki osób przyciągnął do naziemnej 
części Sztolni Królowa Luiza koncert „Beethoven industrialnie”. Czwarta edycja Międzynarodowego 

Festiwalu im. Krzysztofa Pendereckiego upłynęła pod znakiem wielkich wydarzeń.

Koncert w niecce Sztolni 
Królowa Luiza przyciągnął 
komplet publiczności

Julian Rachlin i Sarah McElravy

Dyrektor festiwalu Jurek Dybał

Anna Maistriau 
w roli Anne Frank

FESTIWAL POD ZNAKIEM 
WIELKICH WYDARZEŃ

Orkiestra Sinfonietta Cracovia

Elżbieta Penderecka (z prawej) w Łaźni Łańcuszkowej

Fragment ekspozycji w Kopalni Guido


