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PO WAKACYJNEJ PRZERWIE AKADEMICKIE
KAMPUSY W ZABRZU ZNÓW TĘTNIĄ ŻYCIEM

INDEKSY

Uroczysta inauguracja roku akademickiego odbyła się w
miniony czwartek

JUŻ W DŁONIACH
Studenci I roku Politechniki
Śląskiej

–
To
jest szczególny dzień dla
wszystkich studentów pierwszego roku, ale to bardzo ważne przeżycie także dla mnie,
ponieważ to mój pierwszy rok
sprawowania urzędu dziekana –
mówi prof. Krzysztof Wodarski,
dziekan Wydziału Organizacji
i Zarządzania. – Studenci oczekują najwyższego standardu
i my staramy się tym oczekiwaniom sprostać – dodaje.
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Na zabrzańskich wydziałach Politechniki Śląskiej oficjalnie
zainaugurowano w ubiegłym tygodniu nowy rok akademicki.
W mury swych uczelni wrócili studenci inżynierii biomedycznej
oraz organizacji i zarządzania. Do starszych kolegów i koleżanek
dołączyli także ci, którzy po indeks sięgnęli po raz pierwszy.

– Zbudowaliśmy silną
jednostkę. Udało się to
między innymi dzięki pozyskanym środkom na rozwój – zwraca
uwagę prof. Marek Gzik, dziekan
Wydziału Inżynierii Biomedycznej.
Uroczysta inauguracja roku akademickiego na zabrzańskich
wydziałach Politechniki Śląskiej
odbyła się 13 października
w auli przy ul. de Gaulle’a. – Inauguracja roku na studiach wygląda
zupełnie inaczej niż w szkole. To
nie jest akademia. Władze uczel-

ni i wydziału przychodzą do nas
w oficjalnych strojach. To robi
wrażenie i jest bardzo miłe –
podkreśla Agata Tokarska, studentka I roku inżynierii biomedycznej.
Patryk Wanat z samorządu studenckiego Wydziału Inżynierii Biomedycznej przekonuje, że studia
to najciekawszy okres w życiu.
– Nowych studentów zachęcam,
by dawali z siebie wszystko, by angażowali się w to, co robią – mówi
Patryk Wanat.

– Kampus przy ulicy Roosevelta
znów będzie tętnił życiem. Życzę
studentom, by rozpoczęty właśnie rok akademicki był czasem
rozwoju pasji i niezapomnianych
przeżyć. Władzom rektorskim
i dziekańskim dziękuję za współdziałanie, którego efektem jest
rozwój wydziałów, stworzenie
komfortowych warunków oraz
umocnienie obecności Politechniki Śląskiej w Zabrzu – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
(hm)
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Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik
i przedstawiciele władz uczelni
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ZABRZE AKTUALNOŚCI

W ZABRZU SPOTKALI SIĘ SPECJALIŚCI Z ZAKRESU INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

Uczestnicy konferencji prezentowali
m.in. możliwości związane z wirtualną rzeczywistością

INŻYNIERSKIE WSPARCIE
DIAGNOSTYKI I LECZENIA
Materiały i techniki w protetyce stomatologicznej, roboty w medycynie oraz implanty w chirurgii kostnej
to niektóre z tematów, jakie zostały poruszone podczas zorganizowanej w ubiegłym tygodniu w Zabrzu
międzynarodowej konferencji związanej z inżynierią biomedyczną.
V Konferencja Naukowa „Innovations in Biomedical Engineering –
IiBE 2016” stanowi kontynuację,
w zmienionej formule, konferencji
„Śląska Inżynieria Biomedyczna”,
której cztery edycje miały miejsce
w latach 2012-2015.
– Konferencja zmieniła swoją nazwę, ponieważ organizujemy ją
w wymiarze międzynarodowym.
Spotykamy się, by rozmawiać o
innowacjach stanowiących zaplecze techniczne medycyny. W tym
roku przeważają tematy związane z informatyką w medycynie –
mówi prof. Marek Gzik, dziekan

Wydziału Inżynierii Biomedycznej
Politechniki Śląskiej. – Mamy znakomitych gości z zagranicy i silne
wsparcie ośrodków krajowych. Ta
konferencja jest wyjątkowa, bo odbywa się przy dużym udziale firm,
które coraz bliżej z nami współpracują nad konkretnymi rozwiązaniami technologicznymi. Mam nadzieje, że znajdą one swoje wdrożenia
w medycynie – dodaje.
– Widzimy potrzebę wykorzystania
wirtualnej rzeczywistości podczas
przygotowań do operacji czy też
na przykład tworzenia modeli protez – tłumaczy Jarosław Patschull

z firmy Integra AV. – Dzięki temu
właściwy zabieg można bardzo dokładnie zaplanować – dodaje.
Konferencja jest znakomitą okazją
do zainteresowanie tematem inżynierii biomedycznej młodych ludzi.
– Niezwykle cieszy nas duże zainteresowanie konferencją wśród
młodzieży. Na naszym wydziale
mamy dwóch kandydatów na jedno miejsce. W obliczu niżu demograficznego to jest naprawdę duży
powód do satysfakcji. Myślę, że
został doceniony wysoki poziom
kadry naukowej naszego wydziału
i znakomita, nie boję się tego po-

wiedzieć, infrastruktura badawcza
i laboratoryjna – zwraca uwagę
prof. Marek Gzik.
Trzydniowa konferencja trwała od
czwartku do soboty. W jej programie znalazło się spotkanie dziekanów wydziałów realizujących
w kraju proces kształcenia na
kierunku inżynieria biomedyczna.
Jego tematem było wypracowanie
propozycji zmian legislacyjnych
umożliwiających w sposób skuteczny zatrudnianie absolwentów
tego kierunku w jednostkach służby zdrowia.
(hm)

Konferencja odbyła się w hotelu „Diament”

ZABRZAŃSCY RZEMIEŚLNICY ŚWIĘTOWALI JUBILEUSZ 70-LECIA SWOJEJ ORGANIZACJI

Z cechem od siedmiu dekad
Jubileusz 70-lecia obchodził w sobotę Cech Rzemieślników Małej i Średniej
Przedsiębiorczości
oraz
Pracodawców w Zabrzu.
Uroczystość była okazją
do wyróżnienia najbardziej
zasłużonych rzemieślników
w mieście.

Starszy zabrzańskiego cechu Ryszard Genge
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Platynowy Medal im. Jana
Kilińskiego za zasługi dla
rzemiosła polskiego otrzymała Teresa Skrzetuska–

Osiadacz.
Złote
medale
przypadły w udziale Irenie
Przygodzkiej oraz Annie Żabickiej.
Srebrnymi medalami uhonorowani zostali z kolei Kornelia Dzik, Irena Stefaniak,
Maria Szajor, Helena Szymacha oraz Zenobia Zyguła. Honorowe Odznaki Rzemiosła
otrzymali Mirosław Bartkowiak, Ryszard Bartnik, Beata
Błaszczyk, Agnieszka Kuczeram, Teresa Łochocka oraz

www.gazeta-miejska.pl

Margota Myśliwiec. Podczas
uroczystości wyróżniono także firmy obchodzące okrągłe
jubileusze przynależności do
cechu, seniorów rzemiosła
oraz firmy rodzinne.
W organizacjach rzemiosła
zrzeszonych jest w Polsce
ponad 300 tysięcy przedsiębiorstw. Zabrzański cech powstał w 1946 r. Początkowo
miał swoją siedzibę przy ul.
Buchenwaldczyków. Od lat
80. XX wieku mieści się przy

ul. Wolności 330. Organizacja zrzesza rzemieślników
działających m.in. w branżach motoryzacyjnej, spożywczej, fryzjerskiej, budowlanej
i odzieżowej. Starszym cechu
jest Ryszard Genge. W sobotniej uroczystości uczestniczyli m.in. wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik
oraz prezes katowickiej Izby
Rzemieślniczej Jan Klimek.
(hm)
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Zakaz
zakazywania?
Za ich złamanie nie dostaniemy grzywny ani mandatu, mimo tego na osiedlach wciąż nie brakuje znaków
zakazujących wyprowadzania psów czy gry w piłkę. Tabliczki nie tylko nie mają mocy prawnej – ich ustawianie może być wręcz niezgodne z prawem.
Znaki często ustawiają
sami mieszkańcy, lub
zarządcy terenu na wyraźną prośbę lokatorów.
Zwolennicy zakazów
tłumaczą, że pomagają
utrzymać porządek.

– Wcześniej trudno
było przejść koło
bloku, żeby nie
wdepnąć w jakąś
„niespodziankę”.
Tabliczki są potrzebne, żeby ludzie
pamiętali, że trawnik
to nie psi wychodek
– komentuje Pani
Irena, mieszkanka
os. Milenium w Gliwicach. W praktyce
właściciele czworonogów najczęściej
ignorują te znaki.
– Trawniki na osiedlu to przestrzeń wspólna. Nie mam
zamiaru przestrzegać
bzdurnych zakazów, bo
skoro mieszkam w tej
okolicy to mam prawo
spacerować tu ze swoim psem – denerwuje się
Pan Krzysztof, mieszkaniec
tego samego osiedla i właściciel psa. – Nie widziałem
zresztą, by ktokolwiek przejmował się tymi znakami. Będę tu
wyprowadzał psa i niech tylko
ktoś spróbuje mi zwrócić uwagę. Jeśli trzymam go na smyczy
i sprzątam po nim, mamy prawo
tu przychodzić – dodaje.
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Trudno się dziwić takiemu podejściu, bo tabliczki zazwyczaj stawiane są
na terenach należących
do spółdzielni i wspólnot
mieszkaniowych, a ich
nie przestrzeganie nie
wiąże się z żadnymi konsekwencjami.
– Strażnicy Miejscy mogą ukarać
właściciela, który wyprowadza
psa w miejscach zabronionych,
ujętych w regulaminie o utrzymaniu czystości na terenie miasta Gliwice (na place zabaw dla
dzieci, boiska, do piaskownic czy
fontann) – tłumaczy Bożena Frej,
kierownik wydziału profilaktyki
i komunikacji społecznej Straży
Miejskiej w Gliwicach – wykonujemy swoje zadania na terenie
miasta, a nie na terenach wspólnot mieszkaniowych, które są
terenami prywatnymi.
O ile w świetle lokalnych przepisów to tylko zakazy bez pokrycia,
o tyle z szerszej perspektywy to
raczej stawianie tabliczek można uznać za działanie niezgodne
z prawem. Precedensowy wyrok
w sprawie dotyczącej zakazów
wyprowadzania psów m.in.
na place zabaw i na
tereny zielone zapadł
w ubiegłym roku.

– Zgodnie z przepisami właściciele zwierząt domowych zobowiązani są również do dbania o to,
by ich zwierzęta nie stanowiły zagrożenia dla otoczenia i nie były
uciążliwe – dodaje Bożena Frej.

Jeszcze jednym,
martwym zakazem,
który można spotkać
na niektórych gliwickich podwórkach, jest
„zakaz gry w piłkę”.

Wprawdzie rozstrzygnięcie to
dotyczyło Wołowa (woj. Dolnośląskie), ale otwiera furtkę do
zaskarżania takich zakazów
mieszkańcom innych miast.

można się starać, powołując
na orzeczenie NSA, nie zwalnia jednak właścicieli z obowiązku sprzątania po swoich
podopiecznych.

Usunięcie tabliczek czy nawet
unieważnienie zapisów o zakazach w regulaminie, o które

Ustawa o utrzymaniu czystości i po-
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I tu można znaleźć przykłady
unieważnień, dosłownie z innego
podwórka (m.in. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 11 grudnia 2014
r.). W Gliwicach, jak informuje kierownik wydziału profilaktyki i komunikacji społecznej Straży Miejskiej,
nikt do tej pory nie próbował wzywać strażników do dzieci grających
w nieodpowiednim miejscu.
Być może w tym przypadku udało się, zamiast do służb porządkowych czy sądów, odwołać do
zdrowego rozsądku.

rządku w gminach
pozwala nałożyć na
niesprzątających po
swoich psach mandat w wysokości do
500 zł.
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Naczelny Sąd
Administracyjny orzekł, że
takie zakazy stanowią
„środek nadmiernie
ograniczający swobodę poruszania się oraz
przebywania w określonym miejscu”.

www.gazeta-miejska.pl
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ogłoszenia drobne
ÔÔ KOMPLEKSOWE REMONTY MIESZKAŃ, ŁAZIENEK:
hydraulika, kafelkowanie,
gładzie, malowanie, elektryka,itp. Tel. 698-264-691.

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 KASY FISKALNE KOMPUTERY Serwis - Sprzedaż - Doradztwo tel. 790-275-444.

ÔÔ LOTNISKO. Transport
osobowy. Obsługa kart płatniczych. Tel. 608-098-334.
ÔÔ MEBLE SYSTEMOWE,
KUCHNIE, materace, zabudowy, szafy, rolety. Tel. 32
270-00-09, 695-899-863.
ÔÔ OBIADY- domowa jakość
od 10 zł/szt. Warsztaty
szkolne CKZIU Nr1, Gliwice
ul. Kozielska 1. Główny budynek szkoły- parter. Zapraszamy od 12.30 do 15.30. Tel.
32 231 76 32.

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

ÔÔ PIANINO - strojenie i naprawa, 662-046-560.

ÔÔ Korepetycje ANGIELSKI
doświadczona nauczycielka okolice Multikina
572951926.
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ÔÔ RTV NAPRAWA DOMOWA.
Tel. 32 279-42-79, 605-285957.
.

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze
Tygodnik,
ukazuje siê we wtorki

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
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

.

ÔÔ Skup złomu i metali
kolorowych, demontaż
konstrukcji stalowych, ogrodzeń, pieców, maszyn itp.
Możliwość dojazdu z wagą.
Płatność gotówką. Bezpłatny
transport. 515-191-401.
ÔÔ Transport, przeprowadzki, wywóz starych mebli i
gratów, AGD, RTV, tanio
503992431.

finanse
ÔÔ Do 25.000 zł na dowolny
cel Tel. 514 718 770
ÔÔ Gdy bank odmówił pożyczka ratalna nawet
25000zł do 80 lat. 793 080
309.
ÔÔ POŻYCZKA DO 25.000 zł
Zadzwoń 518 648 850.

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

ÔÔ Zatrudnię ślusarzy narzędziowych z doświadczeniem
w pracy przy tłocznikach.
607933793.

nieruchomości
ÔÔ Zamienię kawalerkę
lokatorską (niewykupioną) w
Zabrzu 32m z CO na większe. 500763005.

zdrowie
ÔÔ Protezy zębowe na NFZ
bez czasu oczekiwania. Tel.
730 710 102 Szałsza.
ÔÔ Zapisy na protezy NFZ,
piaskowanie, wybielanie,
odbudowy, porcelana, ortodoncja - aparaty stałe, chirurgia. Dolnych Wałów 20,
32 231-39-95, Pszczyńska
25, 32 231-54-56.

ÔÔ Kocurek i kotka 3mies. do
adopcji razem lub osobno.
Towarzyskie,oswojone. Jeśli
nie odbiorę tel. proszę sms
oddzwonię. 793261474
joannamasnica@wp.pl
ÔÔ Kupię książki STARE
NOWE UŻYWANE Dojadę DO
KLIENTA Płatne GOTÓWKĄ
662330579.

ÔÔ WĘGIEL WORKOWANY,
orzech, eko-groszek, flot,
dowóz do klienta. Tel. 515191-401.

Ogłoszenia drobne
również na portalu
gazeta-miejska.pl
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ÔÔ Kupię radia, wzmacniacze,
kolumny itp. Kolejki PIKO,
HO, TT. Tel. 607-912-559.
ÔÔ Sprzedam ziemniaki Vineta z własnego gospodarstwa,
0,80gr/kg, dowóz gratis!
508 08 22 33.
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auto-moto
ÔÔ AUTO SKUP dojazd gratis,
gotówka od ręki, osobowe i
dostawcze. 509-046-998.
N
W OW
GL Y A
IW DR
IC ES
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H

ÔÔ AUTOSKUP-kupię każdy samochód osobowy i
dostawczy. 32 793-94-11,
660-476-276.
ÔÔ AUTO-SKUP za gotówkę.
Każdy stan. 507-572-625.

inne
ÔÔ AKWARIUM duże sprzedam, używane, dł/szer/wys.
100/30/50cm. Idealne np.
dla chomika, na terrarium,
90 zł. 503-117-432.
ÔÔ BOUTIQUE LAPLAYA78,
odzież dla kobiet z klasą i
inne. Gliwice, Okrzei 11. Tel.
601-490-293.

moduł reklamowy
tej wielkości
kosztuje tylko

78 zł

netto
Szczegóły na
www.gazeta-miejska.pl

www.gazeta-miejska.pl
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Tu narzędzia „miejsca nie zagrzały”
Świetny pomysł, godna pochwały
inicjatywa po raz kolejny zderzyła się
z ludzką głupotą. Jedna z samoobsługowych stacji naprawy rowerów
znowu została okradziona z narzędzi.
– Myślę, że warto zobaczyć co
się dzieje ze stacjami naprawy
rowerów. Ta w mojej okolicy już
nie ma narzędzi. Chodzi o punkt
przy ul. Horsta Bienka – napisał
nam w sobotę pan Staszek.

tuacja będzie się powtarzać, to
w pewnym momencie powiemy:
dość. Takie działanie mija się
z celem – zauważa Marek Jarzębowski, rzecznik Prezydenta
Gliwic.

Jak się okazuje, to
już drugi raz, gdy na
tej stacji dochodzi
do kradzieży. I choć
sprawa wydać się
może błahostką,
wszak chodzi o podstawowe, niedrogie
narzędzia, jak śrubokręt czy klucz, najbardziej bulwersuje, że
jest to zwykłe niszczenie dla zasady.

Wykonawca stacji został poproszony już o pewne zmodyfikowanie urządzenia, tak by utrudnić
ewentualną kradzież. Jednak
jak wiadomo – dla chcącego
nic trudnego. Wątpliwe więc, że
nowy patent ochroni narzędzia
przez chuliganami.

– Już raz uzupełnialiśmy tę stację w narzędzia. Teraz zapewne
też to zrobimy. Jeśli jednak sy-

Przypomnijmy. Latem na terenie
Gliwic pojawiło się pięć specjalnych stacji naprawczych dla rowerzystów. Wzorem było C. H.
Forum i osiedle Obrońców Pokoju,
gdzie takie rozwiązanie zaistniało
jako pierwsze.
Stacje napraw rowerów mają pomóc mieszkańcom w zrobieniu
krótkiego przeglądu jednośladów
lub w dokonaniu ich szybkiej naprawy. Wyposażone są w zestaw
kluczy imbusowych, klucze torx,
wkrętak krzyżowy i płaski, klucze
płaskie, śrubowy skuwacz i rozkuwacz łańcucha, klucze pierścieniowe do szprych, łyżki do opon oraz
pompkę rowerową z adapterem
na wszystkie zawory rowerowe.

Choć zdania na temat
sensowności inwestycji były podzielone,
jest wielu chętnych
korzystających z tego
rozwiązania.

– To są proste narzędzia za
parę złotych. Kradzież to zwykłe
chamstwo – komentuje sprawę
pani Natalia.
– Od początku tego pomysłu
byłam na „nie”. Nie ten kraj, nie
ta kultura, nie ta mentalność.
Jeszcze za wcześnie o jakieś
100 lat – dodaje pani Marzena.

Urządzenia zlokalizowane zostały
na Alei Sikornik, w rejonie placu
zabaw przy ul. Horsta Bienka, na
Alei Przyjaźni, na placu Inwalidów
Wojennych oraz przy ścieżce pieszo-rowerowej przy Radiostacji.
Koszt realizacji wyniósł ponad
23 tys. zł.
Katarzyna Klimek

Dobra informacja jest taka,
że pozostałe stacje naprawy
rowerów nie kuszą złodziei.
Przynajmniej na razie.

Mniej korków, więcej zielonego?
Priorytet przejazdu dla autobusów, nowe tablice dynamiczne, stacja ładowania samochodów z napędem
elektrycznym – to tylko niektóre usprawnienia, jakie
zamierza wprowadzić na gliwickich drogach Zarząd
Dróg Miejskich. Drogowcy właśnie otrzymali na ten
cel 25,5 mln złotych ze środków Unii Europejskiej.
KOMU WIĘCEJ
ZIELONEGO
Planowane zmiany to drugi
etap wdrażania nowoczesnego
systemu detekcji ruchu w Gliwicach. Cztery lata temu na
pierwszą modernizację wydano 35 mln złotych (w tym 24
mln zł dofinansowania z UE).
Wówczas skoncentrowano się
przede wszystkim na dostosowaniu skrzyżowań – tak aby
zielonym światłem obdzielić,
jak największą liczbę kierowców.

Odpowiedź na pytanie czy efekt został
osiągnięty, do dziś
dzieli kierowców, ale
urzędnicy przekonują, że system spełnia
swoje oczekiwania.
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Skoro zajęto się głównymi
skrzyżowaniami, teraz przyszedł
czas na kwestie szczegółowe.
Według planów, rozbudowa
systemu obejmie m.in. nadanie
ok. 150 autobusom komunikacji
publicznej priorytetu przejazdu
przez skrzyżowania z sygnalizacją
świetlną.

– To będzie bezwzględny priorytet przejazdu przez skrzyżowanie. W chwili gdy np. pogotowie
będzie dojeżdżać do skrzyżowania, dla wszystkich kierowców, na każdym wlocie zapali
się czerwona sygnalizacja, tak
aby umożliwić bezpieczny przejazd karetce – tłumaczy nam
Jadwiga Jagiełło-Stiborska,
rzecznik prasowy Zarządu Dróg
Miejskich w Gliwicach.

Takie rozwiązanie
jest już stosowane
obecnie w autoNOWE TABLICE
busach linii A4.
I PUNKTY
W chwili dojazdu
POMIARU
autobusu do skrzyżoramach inwestycji, w miewania, otrzymuje on W
ście pojawią się nowe tablice
„zielone światło".
dynamiczne informujące o wolW podobny sposób możliwość
szybszego przejazdu otrzymają pojazdy uprzywilejowane
(pogotowie, policja, straż
pożarna).

nych miejscach parkingowych
w strefie płatnego parkowania.
Ich dokładna lokalizacja nie
jest jeszcze potwierdzona, ale
prawdopodobnie urządzenia
staną na ul. Wybrzeża Armii

www.gazeta-miejska.pl

Krajowej, Chudoby, Studziennej, na Placu Inwalidów Wojennych i w okolicach parkingu
nad tunelem DTŚ.
Kolejna nowość to montaż punktów pomiaru ruchu, które mają
dostarczać danych na temat
natężenia ruchu samochodowego w mieście. Wprowadzony
zostanie też „system wagowej
preselekcji pojazdów". Każdy
pojazd przejeżdżający przez taki
punkt będzie ważony, a specjalny
system sprawdzi te, które mają
przekroczoną masę dopuszczal-

ną. Jak mówią drogowcy, w planach jest też budowa stacji do
ładowania samochodów z napędem elektrycznym („w miejscu
powszechnie dostępnym").
Pieniądze na realizację zadania zostały pozyskane z konkursu w jednym z programów
operacyjnych dla województwa
śląskiego. Stopień unijnego dofinansowania to 85%. Całość
inwestycji szacuje się na 30
mln złotych, a jej realizacja przewidziana jest do 2018 roku.
Michał Szewczyk
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Mamy złe wiadomości dla wszystkich kierowców – w ostatnich miesiącach znacząco wzrosła liczba kradzieży samochodów w Gliwicach.
Już teraz skradziono więcej aut niż w całym ubiegłym roku. Łupem
złodziei padają przede wszystkim samochody stosunkowo nowe,
a w szczególności modele audi (A4, A3, A6, A5, Q7). – Niestety, Gliwice uchodzą wśród złodziei za miasto zamożne, w którym obywatele
posiadają dobre samochody – komentuje nadkom. Marek Słomski,
rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
NAWRÓT (NIE TAK
DAWNEJ) CHOROBY
Tylko w ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy od Czytelników kilka
zgłoszeń o skradzionych audi.
Niestety to nie przypadek, a statystyki policji nie pozostawiają
złudzeń – w Gliwicach mamy
duży złodziejski problem. Co
prawda, jest lepiej niż jeszcze
kilka lat temu (w 2012 roku
skradziono 323 pojazdy, w 2013
roku – 253, w 2014 – 171), ale
w tym roku ta pozytywna tendencja została wyraźnie zatrzymana.

dzi do różnego rodzaju stłuczek.
Ludzie, starając się oszczędzić,
naprawiają samochody w nieautoryzowanych warsztatach, nie
interesując się, skąd mechanik
czy blacharz wzięli części. Stąd
ten popyt – tłumaczy nadkom.
Marek Słomski.

CO KRADNĄ?
Ostatnie zgłoszenia o kradzieżach audi nie są przypadkowe.
Rzeczywiście ta marka cieszy
się wśród gliwickich złodziei
największym zainteresowaniem.
Następne w kolejności są volkswageny, a do policyjnych statystyk często trafiają też bmw,
citroeny C4 i skody (modele
superb i octavia).

leon, a w Poznaniu w czołówce
są francuskie renault i citroeny.

KRĄŻĄ W POSZUKIWANIU KONKRETNEGO MODELU
Gliwicka policja nie chce ujawnić
czy w w mieście działa w tej chwili jedna zorganizowana szajka
czy kilka niezależnych. Wiadomo,
że złodzieje działają w 2– lub
3-osobowych grupach.

Fot. KMP Gliwice

Szajki rządzą
na ulicach
że na parking pod centrum handlowym. Właściciel pójdzie na
zakupy, sprawcy w tym czasie
ukradną mu pojazd – przestrzega rzecznik policji.

Zdarza się, że złodzieje, podejmą
ryzyko i spróbują
otworzyć bramę i dokonać kradzieży auta
wprost z posesji.

Tak było na osiedlu Sikornik, gdy
Najpierw wyszuw połowie września dwaj gliwikują auta, na które czanie (19 i 24-latek) wyłamali
bramy garażomają zamówienie, zabezpieczenia
W ciągu trzech
wej i ukradli bmw (kilka minut
obserwują je, a na- później samochód rozbili na ul.
ostatnich kwarBojkowskiej). Niedawno wpadli
stępnie kradną.
tałów liczba kraw ręce policji.
dzieży samochoCo ciekawe, w sali Najczęściej w tzw.
JAK SIĘ CHRONIĆ?
„godzinach złodów w Gliwicach
kraju stopień zadziejskich” tj. mię- – Przyznam szczerze, dziwi mnie
wzrosła w stosunku
interesowania
dzy drugą a czwartą fakt, że ludzie kupują „chodliwe”
do analogicznego
poszczególnymi
marki za 60-150 tys. zł i stawiaw nocy.
okresu roku ubie- markami jest różny.
ją pod blokami tak, jak „fabryka
stworzyła”, czyli z fabrycznym imgłego z 83 do 111
Istnieje cała geo– Złodzieje krążą wszędzie, mobiliserem, ewentualnie salono(podobnie zresztą
grafia przestępcze- w poszukiwaniu konkretnego wym, najtańszym autoalarmem.
modelu, a nawet koloru – mówi Takie zabezpieczenia dla złodzieja
jest na terenie całego biznesu.
nadkom. Słomski. – Jeśli pojazd to jakby kluczyki znajdowały się
go województwa).
stoi na niestrzeżonym parkingu w stacyjce... – komentuje rzecznik

– Na Śląsk sprowadzanych jest
wiele używanych aut, wymagających napraw. W naszym regionie
największą estymą cieszą się
marki niemieckie. W tak dużej
aglomeracji codziennie docho-

W Warszawie złodzieje polują
przede wszystkim na japońskie
mazdy, toyoty i hondy. W Rzeszowie na czele statystyk znajduje
się kilka modeli volkswagenów,
w Kielcach zdecydowanym „liderem" niechlubnej listy jest seat

przed blokiem, np. na osiedlu
Kopernika, to tam dokonają
kradzieży. Jeżeli znajduje się
na ogrodzonej posesji w jakiejś
wsi pod Gliwicami, będą czekać,
aż właściciel gdzieś wyruszy
i pojadą za nim. Powiedzmy,

policji.
Jego zdaniem najlepszym rozwiązaniem jest instalacja mechanicznej blokady skrzyni biegów lub ukrytego wyłącznika
jednego z ważnych podzespo-

łów. Inny sposób to zaopatrzenie się w autoalarm z GPS-em
i powiadomieniem na komórkę.
Wówczas właściciel na bieżąco
może śledzić co dzieje się z jego
samochodem.
– Kradzież wygląda zawsze podobnie. Złodziej, przedmiotem
kluczykopodobnym z dźwignią,
tzw. łamakiem, otwiera wkładkę
zamka. To nie wzbudza niczyjego podejrzenia. Dla postronnego
obserwatora sytuacja wygląda
naturalnie: ktoś otwiera swoje
auto i wsiada – tłumaczy nadkom. Marek Słomski. – Kolejny uczestnik kradzieży wchodzi
do wnętrza pojazdu, podłącza
do gniazda diagnostycznego
kostkę z minikomputerem i zaczyna sczytywać kody. Upraszczając: w trybie automatycznym
przeprogramowuje elektronikę
i programuje swój kluczyk. Czasami sprawcy muszą otworzyć
bagażnik, aby tam, w kolejnym
złączu, zresetować obsługujące
samochodową elektronikę komputery – mówi.
Ostatnio na adres redakcji napisał Czytelnik, który policji zaproponował instalację nadajnika
GPS w swoim audi. W ten sposób chciał zwabić włamywaczy
zostawiając auto „na widoku”,
a następnie zatrzymać złodziei
na gorącym uczynku.
– Usłyszałem niestety odpowiedź, że policja nie ma pieniędzy na tego typu akcje i jest to
niemożliwe – pisze.

– Policja musi trzymać się prawa,
a ono nie zezwala na tego typu,
mieszane, przedsięwzięcia z osobą prywatną. Jako przedstawiciele
państwa nie możemy wykorzystywać prywatnego auta do żadnych
prowokacji – komentuje propozycję czytelnika rzecznik policji.

ROZBIERAJĄ DO
DROBNYCH CZĘŚCI
Niezależnie od sposobu walki
z przestępczością, wykrywalność
kradzieży samochodów w Gliwicach (i w całym kraju) nie rzuca na
kolana. Z upływem lat jest coraz
lepiej, ale nadal udaje się wykryć
jedynie ok. 30% przypadków. Nie
dziwi więc, że w internecie pojawia się sporo opinii o słabej
skuteczności mundurowych.

Policjanci podkreślają jednak, że zdecydowana większość
skradzionych aut jest
od razu rozbierana na
części, a współpracującym ze złodziejami
mechanikom zajmuje
to zaledwie kilkanaście godzin.
W Gliwicach w tym roku zatrzymano 11 podejrzanych o kradzieże
aut. Skradzionych samochodów
jest ponad dziesięć razy więcej.

Michał Szewczyk

Nocna akcja dzików w Łabędach
Watahy dzików wychodzą na żer z lasów na gliwickie osiedla.
Szukając resztek jedzenia zapędzają się w okolice śmietników, ale nie tylko. Podchodzą
pod balkony, w okolice placów
zabaw, niszcząc całe trawniki.
Na zdjęciu widać efekt nocnych
odwiedzin dzików w Łabędach
na os. Literatów.

Swoją „cegiełkę” do
dziczych odwiedzin
dokładają także sami
mieszkańcy, którzy

18.10.2016 (nr 796)

często nieświadomie
zwabiają zwierzęta
w okolice swych
domów.
– Dziki żywią się m.in. tym, co
człowiek wyrzuca na śmietnik,
zwabiają je łatwo dostępne
resztki jedzenia znajdujące się
poza pojemnikami do tego przeznaczonymi, kompostowane odpady czy dokarmianie kotów i
ptaków – przypomina Centrum
Ratownictwa Gliwice.
kk
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Mieszkanie plus wchodzi do Gliwic
Znamy coraz więcej szczegółów współpracy nawiązanej przez
gliwicki samorząd z polskim rządem, w sprawie realizacji programu „Mieszkanie plus”. Powierzchnia działek zgłoszonych
do pilotażowego programu to 7,2 ha, a szacunkowa liczba
mieszkań, które mogą powstać to 681.
Jak mówił na czwartkowej
sesji Rady Miasta prezydent
Gliwic Zygmunt Frankiewicz,
zdecydowana większość działek to tereny w rejonie DK
88 za istniejącym osiedlem
Bajkowym. Z kolei według
informacji przekazanej na far
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cebook'u przez wojewodę śląskiego Jarosława Wieczorka,
nowe mieszkania pojawią się
w Łabędach.

tów, Partyzantów, Wolności, na
południe od ul. Majakowskiego. W większości są to tereny
przeznaczone pod zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną,
dziś zagospodarowane pod
przydomowe ogrody i garaże –
napisał Wieczorek.

– Są to działki w obrębie Przyszówki, w rejonie DK 88 przy
ulicach: Batorego, Kosmonau.
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Mieszkania mają być
dostępne w dwóch
opcjach: na wynajem
oraz na wynajem
z dojściem do własności. Pierwsza z nich
zakłada, że koszt wynajmu wyniesie od 10
do 20 zł za 1 m kw.

Jak dowiadujemy się w Magistracie, konkretne działki
nie zostały jeszcze wybrane,
a decyzja należy do BGK Nieruchomości S.A., spółki, która odpowiada za wdrożenie
„Mieszkania plus” w życie.
Pierwsze prace budowlane
mają ruszyć w połowie 2017
roku, a ich zakończenie planowane jest na 2018 rok.
Przypomnijmy, według informacji podawanych przez rząd,
z Narodowego Programu Mieszkaniowego będą mogły skorzystać rodziny, osoby myślące
o założeniu rodziny oraz osoby samotne, bez względu na
wiek. Na podstawie zgłoszenia
z odpowiednimi dokumentami,
m.in. PIT, potencjalny najemca
będzie otrzymywał punkty. Na
tej podstawie zostaną wyłonione w pierwszej kolejności osoby, które skorzystają z nowych
możliwości.

Ostateczny koszt będzie zależał od lokalizacji.
Jeśli najemca zdecyduje się
wybrać drugą opcję, będzie
musiał dopłacić do powyższego czynszu 20 proc. W opcji
najmu z docelowym wykupem
mieszkania stawka czynszu ma
wynieść ok. 12-24 zł za metr
kwadratowy.
– Rząd składał samorządom
propozycje by przystąpić do programu pilotażowego, a u nas
jest taka zasada, że jeśli można
pozyskać środki dla Gliwic i jesteśmy organizacyjnie gotowi
to aplikujemy – komentował
w ubiegłym tygodniu decyzję
władz Gliwic o przystąpieniu
do „M+”, Marek Jarzębowski,
rzecznik prezydenta Gliwic.

To na razie wstępne założenia
i jak podkreślają gliwiccy urzędnicy, choć od ostatniego czwartku rozdzwoniły się w urzędzie
telefony od zainteresowanych
mieszkańców, jest jeszcze za
wcześnie by podawać szczegółowe zasady ubiegania się
o własne „m”.
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Drastyczne zdjęcie przy wiadukcie
Billboard ze zdjęciem 11-tygodniowego martwego płodu w plamie krwi pojawił się w ostatnich dniach na ul. Piwnej. Hasło
głosi: „Aborcja zabija. Politycy mogą powstrzymać mordowanie”.
Dla pomysłodawców to element „walki o prawdę o aborcji”.
Nie brakuje jednak głosów, że przekaz jest zbyt drastyczny
i nie powinien znaleźć się w przestrzeni publicznej.
Podobne billboardy pojawiły się już kilka tygodni
temu w innych miastach
na terenie kraju. W Gliwicach podobny przekaz
był obecny na transparentach wolontariuszy
zbierających podpisy pod obywatelskim projektem „Stop aborcji"
oraz na terenach niektórych parafii (np. w 2013 roku przy kościele
św. Jerzego przy ul. Radosnej
w Łabędach). Teraz przekaz trafił
na jedną z głównych ulic miasta,
a już wkrótce podobnych plakatów będzie więcej.
– W związku z ostatnimi wydarzeniami, chcemy rozszerzyć naszą
akcję plakatową. Będziemy w całym kraju starali się powiększyć
ich liczbę. Ludzie w Polsce potrzebują prawdy o aborcji – mówią
nam przedstawiciele „Fundacji
Pro – prawo do życia", odpowiedzialnej za przygotowanie i sfinansowanie billboardów.

go „Czarnego Protestu"
na Placu Krakowskim.
Organizatorki rozważały
m.in. przygotowanie listu
do prezydenta Zygmunta
Frankiewicza w sprawie
usunięcia takich plakatów. Pomysł szybko jednak został
zaniechany.
– Tak naprawdę niewiele można z tym zrobić, bo nie ma konkretnego paragrafu – przyznaje
Małgorzata Tkacz-Janik, jedna
z organizatorek „Czarnego Protestu" w Gliwicach. – Na pewno
tego jednak tak nie zostawimy,
będziemy analizować wszystkie
możliwości – zapewnia.
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– Toczyliśmy w podobnych kwestiach około 20 spraw. Wszystkie
wygraliśmy – mówią nam w "Fundacji Pro – prawo do życia". –
Przekaz drastyczny? To z pewnością nie jest zwykła reklama. Ale
mamy konstytucyjną możliwość
prowadzenia dyskusji publicznej
i nie ma podstaw by nasz przekaz
cenzurować. To co pokazujemy
jest prawdą – dodają.

Te rzeczywiście są niewielkie.
W sierpniu tego roku, taki sam
(ale dużo większy) billboard wywołał kontrowersje w Poznaniu.
Wysłano zawiadomienia do prokuratury, która jednak odmówiła wszczęcia śledztwa uznając,
że zamieszczenie tego plakatu
nie wyczerpuje znamion żadnego przestępstwa. Kilka tygodni

O plakatowej inicjatywie, wspominano podczas ubiegłotygodniower

później podobny spór wybuchł
w Krakowie. Policja prowadziła
czynności w oparciu o art. 51
Kodeksu Wykroczeń (m.in. zakłócanie porządku publicznego,
wywoływanie zgorszenia). Ostatecznie, okazało się, że billboard
zawisnął nielegalnie i został zdjęty
nakazem nadzoru budowlanego.
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plakatowej "Fundacji Pro – prawo
do życia", ma być odpowiedzią
na ostatnie wydarzenia i kontynuacją walki o wprowadzenie
ustawy bezwzględnie zakazującej
aborcji w Polsce.

KOMENTARZ
„Ważnych słów nie można krzyczeć”. A to proponują nam autorzy plakatowej akcji. Łatwo można wyobrazić
sobie billboardy wieszane przez ich oponentów: ze zdeformowanymi zwłokami dzieci, których matki z różnych
względów donosiły ciążę. Albo projekcje filmowe ze scenami brutalnego gwałtu. Zamiast dyskusji o etyce,
prawach człowieka, religii proponuje się nam licytację na cierpienie. Aborcja to konflikt na poziomie wartości,
arbitralnie nierozstrzygalny, bez szans na uzyskanie kompromisu, który zadowoli każdego. Wszelkie próby
sprowadzenia tego sporu do czegoś na kształt happeningu są jego głębokim spłycaniem. Rozmowa za pomocą
"grubych linii", na temat delikatny, głęboko intymny, to prosta droga do zaostrzania i tak gorącej atmosfery.
Michał Szewczyk

Przypomnijmy, w ostatnich tygodniach przez cały kraj przetoczyła
się fala protestów społecznych
związanych z obywatelskim projektem „Stop Aborcji". Głosami
większości posłów PiS i Kukiz'15, projekt został skierowa.

wersyjnej ustawy. Kilka dni później projekt został rzeczywiście
odrzucony (w znacznej części
przez tych samych posłów, którzy
wcześniej przedłużyli jego sejmowe życie). Rozszerzenie akcji

ny do dalszych prac sejmowych.
W związku z tą decyzją w ubiegłym tygodniu w wielu miastach
w Polsce odbyły się „Czarne
protesty", których uczestnicy
domagali się odrzucenia kontro-
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co, gdzie, kiedy

W Kulturalnej Ściądze każdy znajdzie coś dla siebie. Repertuar kin,
teatrów, koncerty muzyki rozrywkowej i poważnej, wystawy i spotkania.
Z nami niczego nie przegapisz.
19.10 środa
Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 18.00 Gniazdo – XVI FDW
Kopalnia Sztuki – Zabrze, ul.
Hagera 41
• 20.00 Biała Siła, czarna pamięć
– XVI FDW
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 PRZEGLĄD FILMÓW DOKUMENTALNYCH: Fuocoammare.
Ogień na morzu
• 20.00 PRZEGLĄD FILMÓW DOKUMENTALNYCH: Everest. Poza
krańcem świata
Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.30 Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham
• 18.00 Zagubieni
• 20.15 Serce psa
Duża sala
• 15.30 Ostatnia rodzina
• 17.45 Wołyń
• 20.30 Ostatnia rodzina

20.10 czwartek
Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Teatralny 1
• 10.00 Gniazdo – XVI FDW
• 18.00 Proca – XVI FDW

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 PRZEGLĄD FILMÓW DOKUMENTALNYCH: Fuocoammare.
Ogień na morzu
• 20.00 PRZEGLĄD FILMÓW DOKUMENTALNYCH: Fuocoammare.
Ogień na morzu
Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.30 Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham
• 18.00 Zagubieni
• 20.15 Serce psa
Duża sala

Kopalnia Sztuki – Zabrze, ul.
Hagera 41
• 17.30 Krzywicka / Krew – XVI FDW
Teatr Miejski w Gliwicach – ul.
Nowy Świat 55/57
• 10.00, 18.30 Rodzina Addamsów – musical
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00, 20.00 Historia Marii
Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.00 Zagubieni

• 19.00 Katarzyna Groniec – ZOO
– koncert

21.10 piątek
Dom Muzyki i Tańca – Zabrze, ul.
ul. Gen. de Gaulle’a 17
• 19.00 Wielka Gala Zespołu
MAZOWSZE
CK Wiatrak – Zabrze, ul. Wolności 395

Kopalnia Sztuki – Zabrze, ul.
Hagera 41
• 20.15 Hymn narodowy – XVI
FDW
Teatr Miejski w Gliwicach – ul.
Nowy Świat 55/57
• 18.30 Rodzina Addamsów –
musical

Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Teatralny 1
• 20.00 Bang bang – XVI FDW

• 18.15 Historia Marii
• 20.15 Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham
Duża sala
• 15.15 Wołyń
• 18.00 Ostatnia rodzina
• 20.15 Prosta historia o morderstwie

22.10 sobota
Kosciół pw. św. Macieja – Zabrze,
ul. Kondratowicza 15a
• 15.30 Dziękczynną nieśmy
Pieśń... – uroczysty koncert z okazji 80-lecia kościoła Św. Macieja
Apostoła. Orkiestra Symfoniczna
Filharmonii Zabrzańskiej, Anna Ogińska, Kamil Bień – soliści, Sławomir
Chrzanowski – dyrygent i prowadzący. Wstęp wolny.
CK Wiatrak – Zabrze, ul. Wolności 395

Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.00 Zagubieni
• 18.15 Historia Marii
• 20.15 Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham
Duża sala
• 16.00 Prosta historia o morderstwie

• 18.55 Don Giovanni

23.10 niedziela

• 19.30 JINJER & SPATIAL,
WHIZPER, RISE UP – koncert

Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 8a
• 16.00 Podwieczorki muzyczne:
Podwieczorek z gwiazdą – kon-

cert Joanny Kściuczyk-Jędrusik
– primadonny Opery Śląskiej

24.10 poniedz.

Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Teatralny 1
• 18.00 Żelazne Waginy – XVI
FDW – zakończenie festiwalu

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 16.00 Pani szuka pana – kino
dla seniorów
• 18.00 Historia Marii
• 20.00 Historia Marii

Teatr Miejski w Gliwicach – ul.
Nowy Świat 55/57
• 19.00 Rodzina Addamsów –
musical

25.10 wtorek

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Historia Marii
• 20.00 Historia Marii

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Historia Marii
• 20.00 Historia Marii

Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.00 Zagubieni
• 18.15 Historia Marii
• 20.15 Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham
Duża sala
• 15.15 Wołyń
• 18.00 Ostatnia rodzina
• 20.15 Prosta historia o morderstwie

Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.00 Zagubieni
• 18.15 Historia Marii
• 20.15 Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham
Duża sala
• 15.15 Wołyń
• 18.00 Ostatnia rodzina
• 20.15 Prosta historia o morderstwie

• 20.00 TSA – koncert
Kopalnia Guido – Zabrze, ul. 3
Maja 93
• 17.00 – Terapia Polski – XVI FDW
• 18.30 Festiwal fimów dokumentalnych Watch Docs:
– POKAŻCIE TO WSZYSTKO
ŚWIATU (55') WŁOCHY – Medialny
cyrk wokół kryzysu migrancko –
udzodźczego – studium przypadku
– KATASTROFA NA MORZU (15')
HOLANDIA – Katastrofa łodzi z migrantami u wybrzeża Lampedusy
– SALAM (75') USA,JORDANIA
– Młodzi Amerykanie w obozie dla
syryjskich uchodźców w Jordanii.
WSTĘP BEZPŁATNY! Uwaga! Ilość
miejsc ograniczona.
Konieczna rezerwacja pod nr. tel.
32 271 40 77.
Teatr Miejski w Gliwicach – ul.
Nowy Świat 55/57
• 14.30,18.30 Rodzina Addamsów – musical
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00, 20.00 Historia Marii
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Supertrio: Tom Hanks, Ron Howard i Dan
Brown przedstawia ekranizację najlepiej
sprzedającej się książki 2013 roku – „Inferno”. Hanks, Howard i Brown są odpowiedzialni za sukces dwóch poprzednich
filmowych części przygód profesora Roberta Langdona – „Kod da Vinci” oraz
„Anioły i Demony” zarobiły ponad miliard
dolarów na całym świecie. „Inferno” Dana
Browna spędziło 11 tygodni na szczycie
listy bestsellerów „The New York Timesa”.
Światowej sławy profesor w dziedzinie symboliki Robert Langdon (dwukrotny laureat
Oscara Tom Hanks) śladami poematu Dantego usiłuje rozwikłać zagadkę symbolu,
który znajduje w marynarce, kiedy budzi
się – pogrążony w amnezji – w jednym
z włoskich szpitali. Będzie to najtrudniejsze
zadanie w karierze Langdona, na którego zewsząd czeka niebezpieczeństwo.

18.10.2016 (nr 796)
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W PIĄTEK RUSZA GŁOSOWANIE W RAMACH III EDYCJI
ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO
Plac zabaw w Biskupicach

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 7
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WYBIERZ PROJEKT

DLA SWOJEJ DZIELNICY
W październiku zdecydujemy, które z projektów zgłoszonych przez mieszkańców w ramach
III edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego, zostaną zrealizowane.
Do podziału czekają 4 miliony złotych.
W trzeciej już odsłonie Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego
zabrzanie złożyli od 25 lipca do
2 września 96 projektów inwestycji o łącznej wartości ponad 26
mln zł. – Wnioski dotyczą spraw
związanych z życiem codziennym
mieszkańców. Chodzi między innymi o place zabaw, parkingi, miejsca do rekreacji i uprawiania sportu, na przykład jazdy na rolkach
– wylicza Eugeniusz Mizerski
z Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Wnioski trafiły do właściwych
wydziałów urzędu, gdzie zostały
zweryfikowane pod względem

formalnym. Do kolejnego etapu, jakim będzie głosowanie
mieszkańców, zakwalifikowano 88 projektów. – Do tej
pory w Zabrzu odbyły się
dwie edycje budżetu parji
96 projektów inwestyc
tycypacyjnego.
Wyniki
h
ac
ram
w
y
ńc
zka
es
głosowania pokazały,
zgłosili mi
tu
dże
Bu
że mieszkańcy chętnie
III edycji Zabrzańskiego
o
eg
yjn
biorą udział w tego typu
Partycypac
inicjatywach i nie braku88 z nich spełniło
je im ciekawych pomywymogi formalne i trafi
słów, dzięki którym nasza
pod głosowanie
Mała Ojczyzna ma szansę
jeszcze bardziej rozkwitnąć
mieszkańców
– podkreśla prezydent Zabrza
Małgorzata
Mańka-Szulik.

TAKIE SĄ
LICZBY

– Każdy zabrzanin może mieć
swój udział w pozytywnych przemianach, jakie przechodzi nasze
miasto. Dziś możemy nie tylko
korzystać z nowych inwestycji
i przedsięwzięć, ale samemu
je kreować, dostrzegać potrzeby i podpowiadać, które
są tymi najpilniejszymi. Zachęcam do udziału w głosowaniu. Jestem przekonana,
że warto brać sprawy w swoje
ręce i osobiście decydować,
na co mają być wydatkowane
pieniądze w ramach budżetu
partycypacyjnego – dodaje pani
prezydent.

W trzeciej edycji budżetu partycypacyjnego do podziału są 4 mln
zł, z czego 1,3 mln zł trafi do tzw.
małych dzielnic (Grzybowice,
Kończyce, Maciejów, Makoszowy, Os. M. Kopernika, Os. Młodego Górnika, Pawłów, Zaborze
Południe i Zandka), a 2,7 mln zł
do tzw. dużych dzielnic (Biskupice, Centrum Południe, Centrum
Północ, Guido, Helenka, Mikulczyce, Os. Kotarbińskiego, Rokitnica, Zaborze Północ).
Szczegółowe informacje na temat przedsięwzięcia dostępne na stronie internetowej
www.um.zabrze.pl w zakładce

„Budżet partycypacyjny”. Głosować na wybrane projekty będzie
można elektronicznie, poprzez
stronę internetową, albo w jednym ze stacjonarnych punktów
do głosowania.
Przypomnijmy, że do tej pory
dzięki środkom w ramach budżetu partycypacyjnego powstały m.in. miejsca do rekreacji
w Biskupicach, boiska przy Szkole Podstawowej nr 7 oraz Gimnazjum nr 29, Centrum Integracji Osiedla Kotarbińskiego czy
solarne oświetlenie chodnika
w sąsiedztwie Przedszkola nr 36
na osiedlu Kopernika.
(hm)

TRWA KONKURS FOTOGRAFICZNY ZABRZAŃSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ

Spójrz ciepło na Zabrze
„Ciepłe spojrzenie na Zabrze” to hasło konkursu fotograficznego ogłoszonego
przez Zabrzańskie Przedsiębiorstwo
Energetyki
Cieplnej. Prace przyjmowane są do 10 listopada tego
roku.

Celem konkursu jest m.in. pokazanie,
że Zabrze to zielone miasto

18.10.2016 (nr 796)

– Celem konkursu jest pokazanie, że Zabrze jest miastem ciekawym, mającym
swoją historię, miastem
ciągle
rozwijającym
się,
a przede wszystkim mia-

stem zielonym, gdzie stale
dba się o środowisko i jakość życia w mieście – mówi
Grzegorz Czochara z zarządu
Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.
– Jeśli dostrzegasz rzeczy,
miejsca i zjawiska wyjątkowe, jeśli lubisz posługiwać
się
aparatem fotograficznym lub robić zdjęcia telefonem i masz chęć utrwalenia
rzeczywistości, którą nie
zawsze dostrzegamy na co
dzień, zachęcamy i zapra-

www.gazeta-miejska.pl

szamy do wzięcia udziału
w naszym konkursie – dodaje.
Konkurs jest skierowany do
wszystkich mieszkańców Zabrza. Osoby niepełnoletnie
mogą wziąć w nim udział za
zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, a wśród nich tablet.
Każdy z uczestników, którego
praca zostanie nagrodzona
lub wyróżniona, otrzyma dodatkowo zestaw oryginalnych
gadżetów Górnika Zabrze.

Prace nadsyłać można do 10
listopada 2016 r. Zdjęcia
oceni komisja składająca się
z przedstawicieli środowiska
artystycznego i medialnego
oraz przedstawiciela ZPEC.
Ogłoszenie wyników nastąpi 23 listopada 2016 r.,
a wręczenie nagród dwa dni
później.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie www.zpec.pl
w zakładce „Akcja ekologiczna”.
(hm)
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W ZABRZU
TRWA FESTIWAL
DRAMATURGII
WSPÓŁCZESNEJ
„RZECZYWISTOŚĆ
PRZEDSTAWIONA”

K

RZECZYWISTOŚĆ NA SCENIE
Premierą spektaklu „Garnitur Prezydenta” zainaugurowany został w sobotę XVI Festiwal
Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona”. Do najbliższej niedzieli na scenie
Teatru Nowego, Filharmonii Zabrzańskiej, Kopalni Guido oraz Kopalni Sztuki będzie można
podziwiać najnowsze realizacje przygotowane przez teatry z całej Polski.
Festiwal potrwa do niedzieli

– To wyjątkowo aktualny, bolesny, ale też ogromnie zabawny
tekst o Polsce, a także o mechanizmach historii – mówi Julia
Mark, reżyser spektaklu „Garnitur Prezydenta”.
W programie festiwalu znalazło
się łącznie trzynaście spektakli
konkursowych i dwa pozakonkursowe. Przygotowali je artyści
m.in. z teatrów w Krakowie, Łodzi, Legnicy, Warszawie, Wałbrzychu i Zielonej Górze. – Skoro rzeczywistość jest ciekawa,
a teatr zajmuje się nią w ciekawy sposób i bardzo intensywnie,
to nasz festiwal siłą rzeczy też
musi być ciekawy i mam nadzieję, że taki będzie – podkreśla
Jerzy Makselon, dyrektor Teatru
Nowego w Zabrzu. – Rozmawianie o współczesnej rzeczywisto-

ści za pomocą figur różnego
rodzaju to zabieg literacki stary,
jak stara jest literatura. Istnieje coś takiego jak metafora czy
symbol. Myślę, że w tym roku
również z czymś takim będziemy
mieli do czynienia – dodaje.
W tym roku festiwal po raz
pierwszy zagości w Filharmonii
Zabrzańskiej oraz w Kopalni
Guido. Spektakle oceni trzyosobowe jury oraz publiczność. Laureatów poznamy w niedzielę 23
października.
Festiwalowi tradycyjnie towarzyszy
szereg innych imprez. Zaplanowano m.in. warsztaty teatralne oraz
czytanie dramatu. Po każdym spektaklu konkursowym odbywają się
także spotkania i dyskusje z twórcami. Szczegóły na stronie www.
teatrzabrze.pl.
(hm)

Publiczność obejrzy łącznie 15 przedstawień

PRZED NAMI JUBILEUSZOWA EDYCJA ZABRZAŃSKICH DNI MUZYKI DAWNEJ

DŹWIĘKI PRZESZŁOŚCI
Gościem
jubileuszowego
koncertu
będzie
Leszek
Angulski

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

„W przestrzeni dźwięków
mis tybetańskich, gongów
i mantr” to tytuł jubileuszowego koncertu w ramach
XX Zabrzańskich Dni Muzyki
Dawnej. W tym roku imprezę
zaplanowano na 28 października.

XX Zabrzańskie Dni Muzyki
Dawnej rozpoczną się o godzinie 9.30 od warsztatów
z muzykoterapii przygotowanych
w Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrzu. Wystąpi Leszek
Angulski. Ten sam artysta będzie gościem koncertu jubile-

www.gazeta-miejska.pl

uszowego, który o godzinie 18
rozpocznie się w siedzibie Filharmonii Zabrzańskiej. Wstęp wolny,
a rezerwacji można dokonywać
w Młodzieżowym Domu Kultury
nr 2 (tel. 32 271 59 11).
Leszek Angulski prowadzi kursy
profesjonalnego masażu dźwię-

kiem mis nepalskich,gongów,
używając również bębnów, fletów i wielu innych „archaicznych” instrumentów. Często
prowadzi koncerty relaksacyjne.
Ma na swoim koncie kilka wydanych płyt – „Medytacje w dźwięku”.
(hm)
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fot. Paweł Janicki/Teatr Nowy (3)

Spektakl „Garnitur Prezydenta”

