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Nowa hala ma 
być gotowa wiosną 
przyszłego roku

– Początkowo myśleli-
śmy o rozbudowie naszego obiektu 
w Tarnowskich Górach, ale okazało 
się to niemożliwe. Gdy przyjecha-
liśmy zobaczyć działki w Zabrzu, 
uznaliśmy, że to strzał w dziesiąt-
kę. To była miłość od pierwszego 
wejrzenia – uśmiecha się Leszek 
Zieliński dyrektor ds. handlowych 
Metalsolution. – Atutami są między 
innymi świetne drogi i nowa infra-
struktura. To miejsce ma wielki po-
tencjał – dodaje.
Podobnego zdania jest Jerzy Łoik, 
wiceprezes obejmującej tereny 

w Zabrzu Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. – Jeszcze pięć, 
sześć lat temu sytuacja wyglądała 
beznadziejnie, ponieważ nie było tu 
żadnej infrastruktury. Dzięki decyzjom 
i determinacji władz miasta udało 
się to zmienić. Kolejni inwestorzy są 
dowodem na to, że warto tutaj robić 
biznes – zaznacza Jerzy Łoik.
Fabryka Metalsolution powstaje 
na działce o powierzchni 0,9 ha. 
Obiekt będzie miał 3 tys. metrów 
kwadratowych, z możliwością roz-
budowy o kolejny tysiąc. Docelowo 
ma tu pracować około stu osób.

– Miasto włożyło ogrom pracy 
w przygotowanie terenów inwesty-
cyjnych. Na ich uporządkowanie 
i uzbrojenie przeznaczyliśmy 65 
milionów złotych. Udało nam się 
na ten cel pozyskać środki z Unii 
Europejskiej. Jak widać, przynosi to 
efekty, ponieważ kolejni inwestorzy 
na miejsce prowadzenia działalno-
ści wybierają nasze miasto – pod-
kreśla prezydent Zabrza Małgorza-
ta Mańka-Szulik.
W zabrzańskiej części strefy pro-
dukcję uruchomiły już firmy KŁOS, 
Schoeller Allibert i BudExpert. Metal-

solution to jedno z trzech przedsię-
biorstw budujących aktualnie swe 
zakłady. Dwie kolejne działki są już 
sprzedane. Rafał Kobos, pełnomoc-
nik prezydenta miasta ds. inwesto-
rów, szacuje, że do końca roku uda 
się pozyskać kolejne dwie firmy, 
które zwiążą się z zabrzańską strefą. 
– A musimy pamiętać, że to do-
piero początek działalności strefy 
w tym miejscu. Zadanie związane 
z uzbrojeniem położonych tu tere-
nów inwestycyjnych zakończone 
zostało w grudniu ubiegłego roku 
– zwraca uwagę Rafał Kobos.  (hm)
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– Początkowo myśleli- w Zabrzu Katowickiej Specjalnej 

Kamień węgielny wmurowują prezydent 
Małgorzata Mańka-Szulik 

i przedstawiciele 
Metalsolution

Kolejne zakłady powstają na terenach specjalnej strefy 
ekonomicznej położonych między Rokitnicą a Mikulczycami 
w Zabrzu. W poniedziałek wmurowano kamień węgielny 

pod budowę produkującej części dla przemysłu motoryzacyjnego 
fabryki Metalsolution.

Schoeller Allibert to jeden z trzech
 zakładów działających już w strefie
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2 ZABRZE AKTUALNOŚCI

Zwycięski grunt 
ma prawie 11 ha 

powierzchni

Na tę chwilę mieszkańcy 
Zandki czekali od wielu lat. 
W niedzielę w ich dzielnicy, 
przy ul. Tomeczka, konsekro-
wany został kościół pod we-
zwaniem Ducha Świętego.

Terytorium obecnej parafii Du-
cha Świętego zostało wydzielone 
z parafii św. Andrzeja Aposto-
ła w 1926 r. W 1938 r. lokalię 
podniesiono do rangi kuracji, 

a w 1941 r. erygowano parafię 
Ducha Świętego. Jej pierwszym 
proboszczem został ks. Antoni 
Tomeczek. Kościół parafialny 
powstał w wyniku adaptacji daw-
nej gospody. Budynek, który sta-
nowił jedną całość z plebanią, 
został spalony w 1945 r. przez 
żołnierzy radzieckich w odwecie 
za zranienie jednego z oficerów. 
Od tego momentu msze odbywa-
ły się w zaadaptowanym na ten 

cel katolickim Domu Młodzieżo-
wym, który został wybudowany 
w 1930 r. Z czasem budynek zo-
stał powiększony o boczną nawę, 
a w miejscy spalonego kościoła 
wybudowano dzwonnicę.
Starania o wybudowanie nowej 
świątyni trwały od dawna. Prace 
budowlane ruszyły wiosną 2011 
r. W niedzielę aktu poświęcenia 
kościoła dokonał biskup diece-
zji gliwickiej Jan Kopiec.  (hm)

Zandka ma nowy kościół
KOŚCIÓŁ POD WEZWANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO KONSEKROWANY ZOSTAŁ W NIEDZIELĘ W ZABRZU

Najlepszy w województwie ślą-
skim teren inwestycyjny usy-
tuowany jest w Zabrzu przy ul. 
Borsiga/Isaaca. Ma 10,98 ha. 
Zaledwie 4 km dzielą do od 
autostrady A1, a 11 km od au-
tostrady A4. Dojazd do działki 
poprowadzony został drogą as-
faltową, z której przygotowano 
zjazdy. Dodatkowym atutem 
jest bliskość połączenia lotni-
czego, gdyż do lotniska w Pyrzo-
wicach jest stąd jedynie 35 km. 
Eksperci oceniający zgłoszone 
do konkursu propozycje zwró-
cili także uwagę na inne atuty 
zabrzańskiej lokalizacji. Chodzi 

o własność gminy, aktualny 
plan zagospodarowania prze-
strzennego, regularny kształt 
działki, a także usytuowanie w 
sąsiedztwie Katowickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Zaznaczono również, że gmina 
jest znakomicie przygotowana 
do obsługi inwestorów.
– Włożyliśmy ogromny wysiłek 
w rozwój terenów inwestycyj-
nych w Zabrzu. Cieszy, że nasze 
działania kolejny raz docenili 
eksperci – mówi prezydent Za-
brza Małgorzata Mańka-Szulik. 
Konkurs powstał z inicjatywy 
Polskiej Agencji Informacji i In-

westycji Zagranicznych. Jest or-
ganizowany od 2005 r. wspólnie 
z Urzędami Marszałkowskimi 
oraz Centrami Obsługi Inwesto-
ra (oficjalnymi partnerami PAIiIZ 
w regionach). Honorowy pa-
tronat nad konkursem spra-
wują Ministerstwo Rozwoju 
oraz Związek Województw 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Celem Konkursu jest wybór 
najlepszych terenów inwe-
stycyjnych zlokalizowanych 
w poszczególnych wojewódz-
twach oraz promowanie ich 
wśród inwestorów krajowych 
i zagranicznych.

W tym roku na konkurs wpłynę-
ło 179 zgłoszeń z całego kraju. 
Do półfinału zakwalifikowało 
się 81 terenów inwestycyjnych, 
które poddano komplekso-
wemu audytowi. W każdym 
województwie wybrano jeden 
zwycięski teren.Te nagrodzone 
promowane będą teraz przez 
PAIiIZ wśród inwestorów za-
granicznych zainteresowanych 
rozpoczęciem bądź rozszerze-
niem działalności gospodarczej 
w Polsce.
Tegoroczna edycja konkursu 
podsumowana została 20 paź-
dziernika w Warszawie. (hm)

NAJLEPSZY NA ŚLĄSKU TEREN INWESTYCYJNY ZLOKALIZOWANY 
JEST W ZABRZU

MAMY GRUNT NA MEDAL!

W konsekracji kościoła uczestniczyły tłumy wiernych

Tak wygląda świątynia

To nie lada powód do satysfakcji i dowód na to, że wysiłek się 
opłaca! Zabrze zajęło pierwsze miejsce w województwie śląskim 
w VII edycji ogólnopolskiego konkursu „Grunt na Medal 2016”. 
Promuje on tereny kompleksowo przygotowane pod inwestycje 
produkcyjne. Sukces cieszy tym bardziej, że to właśnie m.in. 
z województwa śląskiego zgłoszono do konkursu najwięcej ofert.

Małgorzata Mańka-Szulik, 
prezydent Zabrza

Zabrze jest miastem przyja-
znym dla inwestorów i przed-
siębiorców. Osobom prowadzą-
cym działalność gospodarczą 
oferujemy wsparcie, stworzyli-
śmy też przestrzeń posiadającą 
wszelkie atuty zachęcające do realizacji planów 
biznesowych właśnie w Zabrzu. Fakt, iż najlepsza 
w województwie śląskim działka pod inwestycje 
jest w naszym mieście, sprawi, że teraz jeszcze 
łatwiej będzie nam pozyskać inwestorów. 65 mi-
lionów złotych zainwestowanych w infrastrukturę 
strefy ekonomicznej w Zabrzu owocuje już nowymi 
miejscami pracy w budowanych tu zakładach. War-
to przypomnieć, że osiem firm kupiło nieruchomo-
ści. Trzy z nich już działają, tworząc nowe miejsca 
pracy. Kolejne podmioty budują swoje zakłady. 
Liczymy na to, że doceniona w konkursie działka, 
która nie była do tej pory oferowana inwestorom, 
przyciągnie ich do nas.

TO NOWE MIEJSCA PRACY
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 – Czy to nie jest dziwne, świa-
tła palą się całą noc, oświetla-
jąc nielicznym drogę do knajp, 
a gdy tysiące ludzi idzie rano do 
pracy, robią to w ciemnościach, 
z narażeniem własnego i cu-
dzego życia? – pyta Czytelnik 
w mailu przesłanym do naszej 
redakcji.

W okresie wiosenno-
-letnim, który trwa 

od początku kwietnia 

aż do końca paź-
dziernika, wyłączanie 
oświetlenie następuje 

około 17-20 minut 
przed wschodem 
słońca (w tym ty-
godniu ok. 7:00), 

a włączenie oświetle-
nia 17-20 minut po 
zachodzie słońca. 

Około 300 specjalnych 
astronomicznych zegarów 
sterujących nie uwzględnia 
jednak zmiennych warunków 
pogodowych – niezależnie od 
tego czy nad Gliwicami mamy 
bezchmurne niebo czy jesien-
ną szarugę – oświetlenie włą-
czy/wyłączy się w tym samym 
czasie.

 – Ten system funkcjonuje 
w mieście od wielu lat. W tym 
roku odczucie ciemności jest 

większe bo warunki atmos-
feryczne pogorszyły się dużo 
wcześniej niż zwykle. Od 1 li-
stopada przechodzimy jednak 
na zimowy tryb: oświetlenie 
będzie włączać się zgodnie 
z czasem wschodu i zachodu 
słońca – mówi nam Mariola 
Pendziałek, naczelnik Wydzia-
łu Przedsięwzięć Gospodar-
czych i Usług Komunalnych 
Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach.

Taka jesienna „gra na przecze-
kanie” toczy się z kierowcami 
i pieszymi od lat. A nuż się uda 
i nic nikomu się nie stanie.

 – Błagam zróbcie 
coś, rano nie świecą 
się światła, jest tak 

ciemno, że nie widać 
pieszych na pasach, 

a dziś to już w ogóle 
jest jakaś masakra – 
pisze zdenerwowana 

pani Anna.

 – Dlaczego jadąc ulicami, ośle-
piany przez samochody jadące 
z naprzeciwka, muszę wypatry-
wać, czy jakiś pieszy nie wtargnie 
mi prosto pod koła zza jakiegoś 
drzewa, bo akurat tam są pasy 
i on ma pierwszeństwo. Tylko, że 
on mnie widzi, bo jadę na świa-
tłach, ale i ja go nie widzę, bo 
jest zupełnie ciemno i w dodatku 
by się nie wyróżniać od otacza-
jących go ciemności, ubrał się 
na szaro-czarno – wtóruje inny 
z mieszkańców.

Pytani przez nas urzędnicy za-
przeczają, że za takim rozwiąza-
niem stoją oszczędności.
 – Za wszystko trzeba zapłacić, 

ale w tym wypadku to nie są kwo-
ty, które robiłyby wielką różnicę 
– zaznacza Mariola Pendziałek. – 
Biorąc pod uwagę wnioski miesz-
kańców i warunki atmosferyczne 
panujące w tym roku, Miasto 
rozważy wprowadzenie systemu 
zimowego w przyszłym roku już od 
połowy października – deklaruje.

W – nomen omen – świetle 
ostatnich doniesień o rozbudo-
wie „inteligentnej” sygnalizacji 
świetlnej czy „inteligentnego” 
monitoringu nasuwa się py-
tanie o priorytety i kolejność 
podejmowanych działań. Bo 
nie tędy droga jeśli w „smart” 
mieście są środki na gadżety, 
jak np. interaktywne tablice par-
kingowe, a brakuje na kwestie 
zupełnie fundamentalne, od 
których zależy bezpieczeństwo 
nas wszystkich.

Michał Szewczyk

Ciemność, 
widzę ciemność

Ktoś obliczył, kto inny zatwierdził i na papierze 
wszystko się zgadza. Latarnie w Gliwicach wy-
łączają/włączają się na kilkanaście minut przed 
wschodem i po zachodzie słońca. A jeśli jesien-
na aura nadal trzyma miasto w mrokach nocy? 
Krzyżyk na drogę i w miasto. System na warunki 
pogodowe jest obojętny.
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 Ô Zatrudnię ślusarzy narzę-
dziowych z doświadczeniem 
w pracy przy tłocznikach. 
607933793.

nieruchomości
 Ô Zamienię kawalerkę 

lokatorską (niewykupioną) w 
Zabrzu 32m  z CO na więk-
sze. 500763005.

zdrowie
 Ô Protezy zębowe na NFZ 

bez czasu oczekiwania. Tel. 
730 710 102 Szałsza.

auto-moto
 Ô AUTO SKUP dojazd gratis, 

gotówka od ręki, osobowe i 
dostawcze. 509-046-998.

 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 AKWARIUM duże sprze-

dam, używane, dł/szer/wys. 
100/30/50cm. Idealne np. 
dla chomika, na terrarium, 
90 zł. 503-117-432. 

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

 Ô KSIĘGARNIA GLIWICE 
ul.Matejki 2 Kupię stare 
pocztówki, zdjęcia, doku-
menty, książki, znaczki, tel 
322382511, dojazd do klienta.

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

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. Usuwanie 
awarii itd. UPRAWNIENIA E+D. 
Możliwość wystawienia faktur 
VAT. Tel. 508-145-905.

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

 Ô Korepetycje ANGIELSKI 
doświadczona nauczy-
cielka okolice Multikina 
572951926.

Redakcja, biuro og³oszeñ
Gliwice, pl. Pi³sudskiego 3

tel.fax 32 230-84-51
kom. 503-10-60-19
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P A R T N E R . . .

 Ô KOMPLEKSOWE 
REMONTY MIESZKAŃ, 
ŁAZIENEK: hydraulika, 
kafelkowanie, gładzie, 
malowanie, elektryka,itp. 
Tel. 698-264-691.

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

 Ô MEBLE SYSTEMOWE, 
KUCHNIE, materace,  
zabudowy, 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, 
ogrodzeń, 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 Dojazd do klienta! 

Pożyczka do 25.000 zł! 503 
833 703.

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

 Ô POŻYCZKA DO 25.000 zł 
Zadzwoń 513 145 513.

dam pracę
 Ô Poszukujemy pracowni-

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

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

Ogłoszenia  
drobne
również  

na portalu
 gazeta-miejska.pl

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

 Ô WĘGIEL WORKOWANY, 
orzech, eko-groszek, flot, 
dowóz do klienta. Tel. 515-
191-401.
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 – Lekarze złożyli wypowiedze-
nia, powiedzieli, że nie będą 
pracować za takie pieniądze – 
przyznaje Marek Jarzębowski, 
rzecznik prezydenta Gliwic. – 
Dyrekcja szpitala podejmowa-
ła próby porozumienia, ale nie 
udało się wypracować stanowi-
ska, które satysfakcjonowałoby 
każdą ze stron – dodaje.

Chirurdzy zaprze-
czają by przyczyną 
ich rezygnacji były 

kwestie finanso-
we, a możliwość 

zwolnienia sygna-
lizowali już kilka 

tygodni temu.
 – Otrzymaliśmy taką informa-
cję we wrześniu na Komisji 

Zdrowia i Polityki Społecznej 
– mówi Zbigniew Wygoda, 
lekarz i gliwicki radny.

 – Prezes Marian Jarosz, przy-
znawał, że nie ma wystarcza-
jącej liczby chirurgów i będzie 
próbował skoncentrować "chi-
rurgię" na terenie Gliwickiego 
Centrum Medycznego przy ul. 
Kościuszki – mówi Ewa Potoc-
ka, przewodnicząca Komisji 
Zdrowia i Polityki Społecznej.

Chirurdzy oprócz 
kwestii finansowych 
wskazywali też na 
brak zabezpieczeń 
na dyżurach – czę-
sto pracowali z nie-
wystarczającą liczbą 

personelu,  

bez możliwości  
ewentualnego  
zastępstwa.

 – Co innego interna, ale w tym 
wypadku, „na chirurgii” są sy-
tuacje nagłe, jak np. zapalenie 
wyrostka robaczkowego. Praca 
w takich warunkach rzeczywiście 
staje się niebezpieczna – przyzna-
je Wygoda.
Dawny Szpital Wojskowy przy ul. 
Zygmunta Starego od lat zmaga 
się z fatalną sytuacją finanso-
wą. W 2012 roku placówkę od 

Ministerstwa Obrony Narodowej 
przejęło Miasto. Z miejskiej kasy 
dofinansowano m.in. zakup rezo-
nansu magnetycznego i udzielono 
szpitalowi pożyczki w wysokości 
1,6 mln zł. Choć w 2014 roku 
placówka zanotowała 2 mln 
złotych straty, urzędnicy prze-
konują, że gdyby nie ten ruch, 
szpital przestałby istnieć. Aby 
poprawić kondycję finansową 
"wojskowego", w ubiegłym roku 
zdecydowano o jego przekształce-
niu w miejską spółkę. W wyniku 
tych zmian Miasto posiada w niej 
100% udziałów.

Obecnie trwają prace nad po-
łączeniem placówki z Gliwickim 
Centrum Medycznym. 

To właśnie dawny 
„szpital miejski" ma 
przejąć od początku 
listopada obowiązki 
powstałe po zawie-
szeniu pracy na od-
dziale chirurgii przy. 
Zygmunta Starego. 

Na tę okoliczność 
zostanie aneksowany 

kontrakt z NFZ.
Nie oznacza to jednak, że gli-
wiczanie zostaną zmuszeni do 
sięgania po pomoc w GCM. 
Pacjent, który otrzymał skiero-
wanie na zabieg chirurgiczny 
ma prawo skorzystać z usług 
placówek na terenie całego 
województwa (w pobliżu Gliwic 
to m.in. Knurów i Pyskowice).

Michał Szewczyk

Trudna sytuacja w Szpitalu Miejskim 
nr 4 przy ul. Zygmunta Starego. Od 
1 listopada pracę zawiesza oddział 
chirurgii ogólnej. Dla pacjentów 
oznacza to konieczność sięgania 
po pomoc w Gliwickim Centrum Me-
dycznym (przy ul. Kościuszki 29) lub 
poza Gliwicami.

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 

Wojskowy bez chirurgii



Uczestnicy zabawy będą mogli 
wyjść na spacer lub pobiegać 
ze zwierzakami, które czekają 
na nowy dom.

– Bieg na 6 łap to ogólnopol-
ska inicjatywa, która podbiła 
serca miłośników zwierząt i ak-
tywności fizycznej. W Gliwicach 
wydarzenie pomaga również 
w integracji środowiska osób 
związanych ze schroniskiem 
oraz w promocji adopcji zwie-

rząt. Dzięki organizacji Biegu na 
6 łap już kilkanaście psów z gli-
wickiego Schroniska znalazło 
nowych opiekunów, bo okazuje 
się, że możliwa jest miłość od 
pierwszego… okrążenia – in-
formuje Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych.

W dniu zabawy do 
pokonania będzie dy-
stans o długości ok. 

3 km, a trasa będzie 
biegła wokół schro-
niska dla zwierząt.

Do udziału w „Biegu na sześć 
łap” zaproszone są całe rodziny. 
Warunkiem jest jednak udział 
osoby pełnoletniej, która pod-
pisze jednorazową umowę ad-
opcyjną na czas trwania biegu.

Co zrobić, by wziąć udział 
w Biegu na 6 łap?

Trzeba tylko zarejestrować się 
przez internetowy formularz 
oraz o zapoznać się z regula-
minem zabawy. 5 listopada 
biuro biegu rozpocznie pracę 
ok. godz. 11:30.
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Nowym adresem placówki bę-
dzie ul. Zwycięstwa 28, gdzie 
do tej pory znajdował się od-
dział ING Banku Śląskiego. 
Poczta Polska uważa, że nowa 
lokalizacja to będzie strzał 
w dziesiątkę.

– Nowy lokal przy ul. Zwycię-
stwa 28, w którym zamie-
rzamy zorganizować naszą 
placówkę, zapewni klientom 
dużo dogodniejszy dostęp do 
usług pocztowych niż obecny 
zlokalizowany przy ul. Dolnych 

Wałów 8 – zapowiadał jeszcze 
w sierpniu Zbigniew Baranow-
ski, rzecznik prasowy Poczty 
Polskiej.

W nowej siedzibie Poczta Głów-
na będzie dysponować większą 
powierzchnią, co przełoży się na 
jej sprawniejsze funkcjonowanie.
– Zaoferujemy klientom więk-

szą powierzchnię niż ta, którą 
mogliśmy dysponować w do-
tychczasowej lokalizacji, dzię-
ki czemu w nowym miejscu 
zwiększymy liczbę stanowisk 
obsługi klienta. Ponadto pojawi 
się teraz opcja całodobowego 
dostępu do skrytek pocztowych 

klientów – tłumaczył Zbigniew 
Baranowski.

Urząd Pocztowy 
Gliwice 1 (poczta 

główna) przenosi się 
naprzeciwko siedziby 

Urzędu Miejskiego 
z ul. Dolnych Wałów 
8, w której funkcjo-

nowała 110 lat.
Przeprowadzka rozpoczęła się 
prawie 4 miesiące temu.

 – Mamy dość polityki, w któ-
rej nie ma miejsca dla kobiet, 
i w której kobiety i społeczeń-

stwo jest obrażane. Mamy 
dość tej pogardy – mówiła 
Martyna Gorlin Wasyłenko, 

jedna z organizatorek gliwic-
kiego protestu. 
 – Frekwencja jest o wiele niż-

sza, ponieważ media państwo-
we przedstawiły nasz poprzedni 
protest w bardzo złym świetle. 
Większość ludzi nie wie dlacze-
go my to robimy. Nie jesteśmy 
morderczyniami, nie chcemy 
aborcji na życzenie, chcemy 
wolności do decydowania, bo 
nikt tego nie powinien robić za 
nas – dodawała zapytana o fre-
kwencję na gliwickim proteście.

Przypomnijmy, pierwszy Czar-
ny Protest odbył się 3 paź-
dziernika. Był odpowiedzią 

na decyzję Sejmu, który 23 
września odrzucił projekt li-
beralizujący przepisy abor-
cyjne, a do dalszych prac 
w komisji skierował projekt 
przewidujący całkowity zakaz 
przerywania ciąży. Obywatel-
ski projekt Ordo Iuris w wy-
niku protestu 6 października 
został odrzucony. 
 (msz)

Zobacz ten 
materiał TV

Wystarczy do widocznego 
obok kodu przyłożyć smart-
fon z dostępem do interne-
tu i czytnikiem kodów QR
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Otwarcie poczty  
jeszcze w tym  
miesiącu

„Nic o nas bez nas”

Co ważne, godziny pracy 

placówki pozostaną bez 

zmian. Od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 8.00 

do 20.00, a w soboty od 

godz. 9.00 do 13.00.
Kończą się prace remontowe w nowej, 
głównej siedzibie Poczty Polskiej. Pla-
cówka rozpocznie działalność w bu-
dynku przy ul. Zwycięstwa 28 w po-
niedziałek, 31 października.

W Gliwicach, podobnie jak w ponad stu miastach Polski odbył się 
w poniedziałek II Ogólnopolski Strajk Kobiet. W odróżnieniu jednak 
od "Czarnego Protestu" sprzed dwóch tygodni, tym razem frekwencja 
była dużo niższa. Na Placu Krakowskim protestowało około 150 osób.

Spacer z psem ze schroniska? 
Można się już zapisywać na kolejny 
Bieg na 6 łap. Cykliczne już wydarzenie 
odbędzie się w Schronisku dla zwierząt 
w Gliwicach 5 listopada.

Schronisko dla zwierząt
Gliwice – Sośnicaul. Wschodnia 56
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Choć zdaniem magistratu projekt się nie sprawdził, są mieszkań-
cy, którzy odczuwają jego brak. Szczególnie ci, którzy z różnych 
powodów przebywają za granicą. Mowa o udostępnianiu obrazu 
z kilku miejskich kamer zlokalizowanych w Gliwicach, tak by móc 
podejrzeć jak aktualnie wygląda miasto. 

Gliwice  
bez podglądu
R E k l A m A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

w 2012 roku i realizo-
wany był przez Śląską 
Sieć Metropolitalną. 
Do podglądu miasta 
wykorzystywano czte-
ry kamery miejskiego 
monitoringu oraz trzy 
dodatkowe, umieszczone 
w charakterystycznych punk-
tach Gliwic.

Na stronie magistratu moż-
na było na bieżąco oglądać 
skrzyżowanie ul. Zwycięstwa 
i Boh. Getta Warszawskiego, 
Dworcowej i Strzody, skwer 
przed budynkiem Urzędu Miej-
skiego, Plac Krakowski, Nowe 
Gliwice, fragment Rynku oraz 
panoramę miasta z wieży Ra-
diostacji Gliwickiej.

Rozwiązanie to 
funkcjonowało krót-
ko, bo już w 2013 

roku z projektu 
zrezygnowano. 

 – Pomysł na udostępnienie 
obrazu z kilku kamer zlokalizo-
wanych w Gliwicach na stronie 
internetowej miasta pojawił 
się w chwili, gdy tego typu 
usługa była pewną nowinką 
techniczną, a liczba podmio-
tów udostępniających obraz 
z kamer w internecie była sto-
sunkowo niewielka – tłumaczy 
Marek Jarzębowski, rzecznik 
Prezydenta Gliwic.

Do udostępniania obrazu miasto 
wykorzystywało kamery oraz in-
frastrukturę przesyłową Śląskiej 
Sieci Metropolitalnej. Udostęp-
niany obraz musiał podlegać 
ograniczeniom technicznym wy-
nikającym z przepisów prawa – 
nie mógł np. naruszać praw osób 
trzecich do ochrony wizerunku, 
co w praktyce oznacza możliwość 
publikacji wyłącznie obrazu w ni-
skiej jakości, która nie pozwala 
na rozpoznanie konkretnych 
osób, rejestracji samochodów 
lub też innych szczegółów umoż-
liwiających identyfikację. Te ogra-
niczenia techniczne 
miały znaczący 
wpływ na wa-
lor promocyjny 
przedsięwzięcia.

 – Pomimo tego, 
początkowo za-
kładano, że zaintere-
sowanie internautów taką 
transmisją będzie duże. 
Jednak analizy oglądalności 
prowadzone przez ŚSM wy-
kazały, że zainteresowanie 

to było bardzo niewielkie 
i nie uzasadniało dalsze-
go ponoszenia kosztów 
utrzymania infrastruktury 
przesyłowej – dodaje Ma-
rek Jarzębowski.

Okazało się także, że narażony 
na działanie niekorzystnych wa-
runków atmosferycznych sprzęt 
rejestrujący ulegał awariom. To 
generowało wciąż dodatkowe 
koszty. Z projektu postano-
wiono więc zrezygnować i od 
2013 roku na stronie Urzędu 
Miejskiego podglądu na miasto 
już nie było. 

Jak się okazuje, są 
jednak wciąż gliwi-
czanie, szczególnie 
ci, którzy wyjechali 
za granicę, chętni na 
wirtualne zwiedza-

nie miasta. 

 – Jestem jedną z wielu osób, 
które mieszkają od jakiegoś 
czasu poza granicami kraju. 
Możliwość chociażby chwilo-
wego pozaglądania sobie na 
kamerki internetowe była bar-
dzo przyjemną rzeczą, zwłasz-
cza jeśli jest się w pewien 
emocjonalny sposób związa-
nym z miastem – argumentuje 
pan Daniel.

Zrezygnowanie przez miasto 
z takiej możliwości, to zdaniem 
Czytelnika krok w tył na drodze 
do nowoczesności. – Zwłasz-
cza, że miasto Gliwice staje 
się coraz bardziej znaczącym 
już nie tylko na Śląsku, ale 
i w Polsce. Jeżeli ma się pro-
mować i być jeszcze bardziej 
dostępne, to przede wszystkim 
nie powinno ustępować miejsca 
innym w tak prostej tematyce 
jak kamery internetowe. 

To prawda, większość polskich 
miast, szczególnie tych więk-
szych takowe rozwiązanie wpro-
wadziło już lata temu i z powo-

dzeniem funkcjonuje 
ono do dzisiaj. Na 
podgląd pozwala-
ją nie zawsze tylko 

miejskie kamery ale 
również te należące 
do prywatnych firm 
czy np. spółdzielni 

mieszkaniowych. W Gli-
wicach też takowe można 
znaleźć, jednak nie o taki 
podgląd na miasto chodzi. 
Magistrat nie planuje reak-
tywacji projektu. 

Projekt nazwany Gliwice 
Okiem Kamery funkcjonował 
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Nieudany wyjazd
gliwice

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

24h
DRAGON

Wynik spotkania otworzył po 
pięknej indywidualnej akcji 
Sławomir Peszko. Wyrównał 
jeszcze w pierwszej połowie 
Uros Korun. W drugiej odsło-
nie gry przeważali gospodarze, 
ale i im przydarzały się błę-
dy, a jeden z nich wykorzystał 
Sasa Zivec, który kapitalnym 
uderzeniem wyprowadził gliwi-
czan na prowadzenie.

Niestety w 79 minucie Gir-
dvainis sfaulował w polu 
karnym świetnie dysponowa-
nego Peszko, a jedenastkę 
na bramkę zamienił Flavio 
Paixao. Ten samym zawod-

nik w 85 minucie ustalił wynik 
spotkania na 3:2. 

 – Proszę, nie mów mi o tym 
golu. Co z tego, że był ładny? 
Myślisz, że jutro ktoś będzie 
o nim pamiętał? To tylko sta-
tystyka. Bramka niewiele dla 
mnie znaczy – mówił po meczu 
zdenerwowany Sasa Żivec. – 
Gdybyśmy zdobyli w Gdańsku 
choć jeden punkt, to byłoby 
inaczej. Szkoda tego starcia… 
Taki długi wyjazd, niezły mecz 
w naszym wykonaniu i wra-
camy do Gliwic bez punktów. 
Ciężko jest mi powiedzieć 
cokolwiek po spotkaniu, któ-

re przegraliśmy w końcówce. 
Kilkanaście minut przed koń-
cowym gwizdkiem jeszcze pro-
wadziliśmy 2-1 – komentował 
rozczarowany.

Piast w tabeli spadł 
na 13 miejsce. 

Z dorobkiem 14 
punktów do ósmej 
Legii, gliwiczanie 
tracą jednak tylko 

dwa punkty.
 (msz)

Piast Gliwice przegrał na wyjeździe z Lechią Gdańsk 3:2. 
Mecz obfitował w wiele sytuacji podbramkowych i piękne 
gole. Niestety Niebiesko-czerwoni mimo, że prowadzili,  
z Gdańska nie przywiozą nawet jednego punktu.

To ma być recepta na dużą odległość dzielącą przystan-
ki autobusowe przy ulicach Dworcowej i Jana Pawła II.  
Drogowcy rozpoczęli budowę nowej zatoki autobusowej 
na zieleńcu za wjazdem do hotelu Qubus.

                                  Lechia Gdańsk – Piast Gliwice  3:2 (1:1) 

Obecnie odległość między 
przystankami wynosi 850 
metrów. 

– Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom mieszkańców miasta 
i chcąc ułatwić korzystanie z 
komunikacji miejskiej tak star-
szym, jak i młodszym gliwicza-
nom, rozpoczynamy budowę 
nowej zatoki autobusowej. Od 
19 października kierowcy będą 
musieli liczyć się z utrudnienia-
mi w miejscu prac. Drogowcy 
zajmą tam jeden z trzech pasów 
ruchu – informuje na łamach 
„MSI – Gliwice" Jadwiga Ja-

giełło-Stiborska, rzecznik pra-
sowy Zarządu Dróg Miejskich  
w Gliwicach.

Nowy przystanek powinien być 
gotowy na przełomie 2016  
i 2017 roku. (msz)

Nowy przystanek  
w centrum

Czołówka  
pod Gliwicami
W poniedziałek około godz. 6.00 na ul. Kozielskiej  
w Sierakowicach doszło do czołowego zderzenia pojaz-
du dostawczego marki Ford z samochodem osobowym. 
Rannego do szpitala transportował helikopter.

Fo
t.

 Ś
lą

sk
a.

P
ol

ic
ja

.p
l G

LI
W

IC
E

Ze wstępnych ustaleń wyni-
ka, że 46-letni mieszkaniec 

Gliwic, jadący  
w stronę Raciborza,  

z niewyjaśnionych przyczyn 
zjechał na przeciwległy pas 

ruchu, doprowadzając  
do czołowego zderzenia  

z samochodem marki Mazda. 

69-letni kierowca osobowego auta (obywatel 
Niemiec) doznał wielonarządowych obrażeń 
ciała. Śmigłowcem został przetransportowa-
ny do szpitala w Sosnowcu. Ranny jest rów-
nież kierujący samochodem dostawczym, 
z lżejszymi obrażeniami trafił do jednego  
z gliwickich szpitali.
Postępowanie prowadzi KMP w Gliwicach. 
 (KMP Gliwice)
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10 co, gdzie, kiedy

Dave (Galifianakis), mimo społeczne-
go niedopasowania, stara się rzetelnie 
wykonywać prace konwojenta. Dzień w 
dzień transportuje cudze miliony, marząc 
o własnej fortunie i o zdobyciu serca 
koleżanki z pracy (Wiig). Fantazje prze-
radzają się w rzeczywistość, gdy Steve 
(Wilson) wraz ze wspólnikami decyduje 
się ukraść pieniądze zdeponowane w 
skarbcu firmy przewozowej. Potencjał 
kryminalny nowo zawiązanej szajki 
jest bardzo niski, ale akcja kończy się 
niespodziewanym sukcesem. Świeżo 
upieczonych przestępców od pełni 
szczęścia dzielą jednak tysiące poli-
cjantów i agentów federalnych. Najtrud-
niejsze wiec jeszcze przed nimi. Żyjąc 
w ukryciu, ciężko bowiem wydawać 
miliony i pozostać niezauważonym.

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.

26.10 środa
Mrowisko - Gliwice, Pszczyńska 85
• 20.00 Peadar de Burca and 
Oscar's House - Not From Here 
- koncert

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

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 18.00, 20.00 Historia Marii

Duża sala
• 12.30 Kwiat wiśni i czerwona 
fasola - Seans Seniora
• 15.45 Wołyń
• 18.30 Prosta historia o mor-
derstwie
• 20.15 Future Shorts Autumn Se-
ason 2016 w ramach: DKF Trans

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 18.00, 20.00 Historia Marii

27.10 czwartek
Dom Muzyki i Tańca - Zabrze, ul. 
ul. Gen. de Gaulle’a 17
• 19.00 Carmen

Dom Pamięci Żydów Górnoślą-
skich - Gliwice, ul. Księcia Józefa
Poniatowskiego 14
• 18.00 Historia rybnickiej rodzi-
ny Haase - spotkanie w ramach 
cyklu: Śladami Żydów górnoślą-
skich, czyli o pracy detektywa 
amatora. Spotkanie poprowadzi: 
Małgorzata Płoszaj. Wstęp wolny, 
ilość miejsc ograniczona

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 16.00 Zagubieni
• 18.15 Historia Marii
• 20.00 Nawet nie wiesz, jak bar-
dzo Cię kocham

28.10 piątek
Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Te-
atralny 1
• 19.00 Hotelowe manewry

Teatr Miejski w Gliwicach - ul. 
Nowy Świat 55/57
• 19.00 HIROMI: THE TRIO 
PROJECT - w ramach Festiwalu 
PalmJazz 2016

Filharmonia Zabrzańska - Park 
Hutniczy 7
• 18.00 XX Zabrzańskie Dni Muzy-
ki Dawnej / W przestrzeni dzięków, 
mantr, mis tybetańskich i gongów 
- koncert jubileuszowy

CK Wiatrak - Zabrze, ul. Wolności 395

• 19.30  Hunter - Trasa promu-
jąca płytę "NieWolnOść"

Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 8a
• 17.00 otwarcie wystawy: 
„362…” Ceramika Bogdana Kosaka
Wstęp na wernisaż wolny, ilość 
miejsc ograniczona

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 16.00 Zagubieni
• 18.15 Historia Marii
Duża sala
• 15.45 Wołyń
• 18.30 Prosta historia o mor-
derstwie
• 20.00 Animation Show of Shows

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 18.00, 20.00 Babadook

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 18.00, 20.00 Babadook

29.10 sobota
Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 18.00 Teatralne Zaduszki Blu-
esowe

Pub Smocze Oko - Zabrze ul.Wol-
ności 292 (oficyna)
• 20.00 Halloween w Smoczym 
Oku

Kopalnia Guido - poziom 320 - 
Zabrze, ul. 3 Maja 93

• 20.00 Horror Party w Kopalni 
Guido!

CK Wiatrak - Zabrze, ul. Wolności 395

• 20.00 PUNK ROCK CIRCUS - 
THE BILL, SEXBOMBA, PRAWDA, 
SEDES

Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 8a
• 16.00 Wokół Technopolu. Wy-
kład piąty: Spotkanie ekologii z 
technologią.  Aksjologiczne pod-
stawy zrównoważonego rozwoju. 
Wykład: dr hab. Aleksandra Kuzior, 
Kierownik Katedry Stosowanych 
Nauk Społecznych Politechni-
ki Śląskiej. Wstęp wolny, ilość 
miejsc ograniczona

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 16.15 Historia Marii
• 18.15 Nawet nie wiesz, jak bar-
dzo Cię kocham
• 20.00 Zagubieni
Duża sala
• 15.45 Wołyń
• 18.30 Prosta historia o mor-
derstwie
• 20.15 Ja, Daniel Blake

30.10 niedziela
Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Te-
atralny 1
• 18.00 Ciało moje

Kopalnia Guido - Kaplica św. 
Barbary, Poziom 170 - Zabrze, 
ul. 3 Maja 93

• 16.00 Msza św. i "Requiem" 
Józefa Skrzeka w kaplicy św. 
Barbary

CK Wiatrak - Zabrze, ul. Wolno-
ści 395

• 20.00 Kabanos w Halloween 
- koncert

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 16.15 Historia Marii
• 18.15 Nawet nie wiesz, jak 
bardzo Cię kocham
• 20.00 Zagubieni
Duża sala
• 16.00 Wołyń

• 19.00 Frankenstein - w ra-
mach: Halloween z NT London

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 18.00, 20.00 Babadook
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Na osiedlu przy ul. Żywieckiej 
dobiega właśnie końca budowa 
trzeciego bloku. Powstaje on 
w sąsiedztwie dwóch budynków, 
w których mieszka już ponad 30 ro-
dzin. Szesnaście mieszkań będzie 
także w najnowszym bloku. – Do-
celowo na osiedlu powstanie 150 
mieszkań w dwunastu budynkach 
– wylicza Franciszek Paśmionka, 
prezes Międzygminnego Towarzy-
stwa Budownictwa Społecznego 
w Tarnowskich Górach.
W nowych budynkach przygoto-
wano jedno, dwu i trzypokojowe 
mieszkania o powierzchni od 37 
do prawie 70 metrów kwadra-
towych. Wysokość partycypacji, 

w zależności od metrażu, to kwo-
ta od 39 do 74 tys. zł. W ramach 
prowadzonych prac rozbudowany 
zostanie także istniejący parking.
– Z osiedla budowanego przy uli-
cy Żywieckiej blisko jest zarówno 
do autostrady A4, jak i centrum 
miasta. Jednocześnie okolica jest 
bardzo spokojna i malownicza – 
zwraca uwagę prezes Franciszek 
Paśmionka. 
Na początku 2017 r. zakończy się 
również inna inwestycja MTBS. To 
kolejny budynek przy ul. Strzelców 
Bytomskich w Pyskowicach. Na 
czterech kondygnacjach powstały 
tu 24 nowoczesne i funkcjonalne 
mieszkania o wysokim standar-

dzie. To lokale jedno, dwu i trzypo-
kojowe o powierzchni od 35 do 68 
metrów kwadratowych.
– Inwestycja zlokalizowana jest 
w cichym zakątku miasta, z do-
godnym dojazdem do autostrady 
A4. W pobliżu znajdują się przed-
szkole, szkoła podstawowa i gim-
nazjum. W budynku zastosowano 
ekologiczne rozwiązania, a jego 
architektura jest nowoczesna 
i funkcjonalna – podkreśla prezes 
Franciszek Paśmionka.
W przypadku obu lokalizacji przyj-
mowane są jeszcze wnioski na 
wolne mieszkania. Ich formularze 
wraz z załącznikami dostępne są 
na stronie www.mtbstg.pl.  (rj)

NOWE MIESZKANIA MIĘDZYGMINNEGO TOWARZYSTWA 
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO 

Ostatnie wolne mieszkania czekają jeszcze w blokach MTBS przy ul. Żywieckiej w Zabrzu 
i ul. Strzelców Bytomskich w Pyskowicach. Aby zamieszkać w wybranym lokalu, wystarczy 

partycypacja w kosztach jego budowy oraz wpłata kaucji w wysokości 12- krotnego czynszu.
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ZAMIESZKAJ 
W WYMARZONYM „M”

Przy ul. Żywieckiej 
dobiega końca budowa 

trzeciego bloku

Nowy budynek przy ul. Strzelców BytomskichTak ma wyglądać gotowe osiedle w Zabrzu

Takie są liczby:
ZABRZE

16 mieszkań powstało w trzecim już bloku przy ul. Żywieckiej
37,30 mkw to powierzchnia najmniejszego z lokali
69,80 mkw to powierzchnia największego z nich

39 tys. zł to wysokość partycypacji w przypadku najmniejszego mieszkania
74 tys. zł to wysokość partycypacji w przypadku największego mieszkania

PYSKOWICE
24 mieszkania powstały w nowym budynku przy ul. Strzelców Bytomskich

35,60 mkw to powierzchnia najmniejszego z lokali
68,30 mkw to powierzchnia największego z nich

36 tys. zł to wysokość partycypacji w przypadku najmniejszego mieszkania
68 tys. zł to wysokość partycypacji w przypadku największego mieszkania

Szczegółowe infor-
macje na temat 
dostępnych mieszkań 
można uzyskać 
w siedzibie Między-
gminnego Towarzy-
stwa Budownictwa 
Społecznego przy 
ul. Towarowej 1 
w Tarnowskich 
Górach (pokój 216) 
oraz pod numerem 
telefonu (32) 380-
90-06. 

ZAPYTAJ 
O SZCZEGÓŁY
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W trzeciej już odsłonie Za-
brzańskiego Budżetu Partycy-
pacyjnego zabrzanie złożyli 
od 25 lipca do 2 wrze-
śnia 96 projektów in-
westycji o łącznej war-
tości ponad 26 mln 
zł. – Wnioski dotyczą 
spraw związanych 
z życiem codziennym 
mieszkańców. Cho-
dzi między innymi 
o place zabaw, par-
kingi, miejsca do re-
kreacji i uprawiania 
sportu, na przykład jazdy 
na rolkach  – wylicza Eu-
geniusz Mizerski z Wydziału 
Budżetu i Analiz Finansowych 
Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Wnioski trafiły do właściwych 
wydziałów urzędu, gdzie zosta-
ły zweryfikowane pod wzglę-
dem formalnym. Do kolejnego 
etapu, jakim jest głosowanie 
mieszkańców, zakwalifikowa-
no 88 projektów. 
– Do tej pory w Zabrzu odbyły 
się dwie edycje budżetu party-
cypacyjnego. Wyniki głosowa-
nia pokazały, że mieszkańcy 
chętnie biorą udział w tego 
typu inicjatywach i nie brakuje 
im ciekawych pomysłów, dzięki 
którym nasza Mała Ojczyzna ma 

s z a n s ę j e s z c z e 
bardziej rozkwitnąć – podkre-
śla prezydent Zabrza Małgo-
rzata Mańka-Szulik. – Każdy 
zabrzanin może mieć swój 
udział w pozytywnych przemia-
nach, 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 osobi-
ście decydować, na co mają 

być wydatkowane pieniądze 
w ramach budżetu party-

cypacyjnego – dodaje 
pani prezydent. 
W trzeciej edycji bu-
dżetu partycypacyjne-
go do podziału są 4 
mln zł, z czego 1,3 
mln zł trafi do tzw. 
małych dzielnic (Grzy-

bowice, Kończyce, Ma-
ciejów, Makoszowy, Os. 

M. Kopernika, Os. Młode-
go Górnika, Pawłów, Zabo-

rze Południe i Zandka), a 2,7 
mln zł do tzw. dużych dzielnic 
(Biskupice, Centrum Południe, 
Centrum Północ, Guido, He-
lenka, Mikulczyce, Os. Kotar-
bińskiego, Rokitnica, Zaborze 
Północ).
Przypomnijmy, że do tej pory 
dzięki środkom w ramach bu-
dżetu partycypacyjnego powsta-
ły m.in. miejsca do rekreacji 
w Biskupicach, boiska przy 
Szkole Podstawowej nr 7 oraz 
Gimnazjum nr 29, Centrum In-
tegracji Osiedla Kotarbińskiego 
czy solarne oświetlenie chodni-
ka w sąsiedztwie Przedszkola nr 
36 na osiedlu Kopernika.  (hm)

TRWA GŁOSOWANIE 
W RAMACH III EDYCJI 
ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU 
PARTYCYPACYJNEGO

Do najbliższego czwartku potrwa głosowanie 
mieszkańców w ramach III edycji Zabrzańskiego 
Budżetu Partycypacyjnego. Głosy na wybrane 
projekty można oddawać drogą elektroniczną 
lub w jednym ze stacjonarnych punktów głoso-
wania. Do podziału czekają 4 miliony złotych.  

Plac zabaw w Biskupicach

Boisko przy Gimnazjum nr 29       

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 7

W trzeciej już odsłonie Za-
brzańskiego Budżetu Partycy-
pacyjnego zabrzanie złożyli 
od 25 lipca do 2 wrze-
śnia 96 projektów in-
westycji o łącznej war-
tości ponad 26 mln 

o place zabaw, par-
kingi, miejsca do re-
kreacji i uprawiania 
sportu, na przykład jazdy 
na rolkach  – wylicza Eu-

 z Wydziału 
Budżetu i Analiz Finansowych 
Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

sprawy w swoje ręce i osobi-
ście decydować, na co mają 

być wydatkowane pieniądze 
w ramach budżetu party-

cypacyjnego – dodaje 
pani prezydent. 
W trzeciej edycji bu-

bowice, Kończyce, Ma-
ciejów, Makoszowy, Os. 

M. Kopernika, Os. Młode-
go Górnika, Pawłów, Zabo-

rze Południe i Zandka), a 2,7 
mln zł do tzw. dużych dzielnic 
(Biskupice, Centrum Południe, 

TAKIE SĄ 
LICZBY

96 projektów inwestycji 

zgłosili mieszkańcy w ramach 

III edycji Zabrzańskiego Budżetu 

Partycypacyjnego

88 z nich spełniło 

wymogi formalne i trafiło 

pod głosowanie 

mieszkańców

WAŻNA DATA
4.11.2016 r. – ogłoszenie wyników głosowania 

WAŻNA 
WAŻNA DATA

4.11.2016 r. – ogłoszenie wyników głosowania 

WYBIERZ 
PROJEKT 
DLA SWOJEJ 
DZIELNICY

ZABRZAŃSKI BUDŻET 
PARTYCYPACYJNY 

Zasadniczą formą jest głosowanie elektroniczne, z dowolnego miejsca, po-
przez stronę internetową www.um.zabrze.pl. Dostęp do panelu głosowania 
można uzyskać także w wyposażonych w komputery punktach wyznaczo-
nych we wszystkich dzielnicach. Ich listę można znaleźć na stronie inter-
netowej Urzędu Miejskiego lub w broszurach kolportowanych na terenie 
miasta.

JAK GŁOSOWAĆ?


