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Ulicą Wolności przejechał 

Ś w i ę -
ty Mikołaj 
wraz z pomocni-
kami przybędzie na plac Wolno-
ści w południe. Goście przyjadą 
na saniach i... pojazdach mili-
tarnych. Z kolei 16 grudnia, od 
godziny 14.30 do 19, potrwa im-
preza „Idą Święta 2016”. 
– Tego dnia na mieszkańców 
czekać będzie koncert kapeli 
góralskiej „Jaworowe Skrzyp-

ce” przepla-
tany anegdota-

mi i opowieściami 
o świętach, szczudlarze 

z anielskimi animacjami, prze-
kazanie Betlejemskiego Światła 
Pokoju, Wigilia dla mieszkań-
ców, spektakl „Cudowna podróż” 
i występ Górniczej Orkiestry Dętej 
„Makoszowy”. Imprezę uświet-
ni wystrzałowa wyrzutnia śniegu 
i konfetti oraz rozdawanie żywych 
choinek mieszkańcom miasta – 
wylicza Małgorzata Kamińska, 

zastępca dyrektora ds. artystycz-
nych Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Zabrzu.
Zabrzański Jarmark Bożonaro-
dzeniowy, przygotowany tradycyj-
nie na placu Wolności, będzie 
można odwiedzać do 22 grudnia. 
Na mieszkańców czekają tu świą-
teczne smakołyki, ozdoby czy 
wyroby rękodzieła artystycznego. 
Szczegóły na www.mok.art.pl.
– Zapalenie światełek na choince 
to wyjątkowy moment. Od teraz, 
każdego dnia, będziemy przygo-

towywać się do Świąt Bożego 

Narodzenia, by w końcu wspólnie 

zasiąść do wigilijnego stołu. Ser-

decznie zapraszam do odwiedze-

nia jarmarku. Wśród pachnących 

lasem choinek, aromatu grzane-

go wina i czekoladowych pierni-

ków na mieszkańców Zabrza i go-

ści spoza naszego miasta czeka 

moc świątecznych niespodzianek 

i atrakcji – uśmiecha się prezy-

dent Zabrza Małgorzata Mańka-
-Szulik. (hm)
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NA PLACU WOLNOŚCI ROZPOCZĄŁ SIĘ 
ZABRZAŃSKI JARMARK BOŻONARODZENIOWY

Ś w i ę -
ty Mikołaj 

ce” przepla-
tany anegdota-

mi i opowieściami 
o świętach, szczudlarze 

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik 
i św. Mikołaj wręczają prezenty 

najmłodszym zabrzanom

Miejska choinka

Mikołaj czekać będzie na najmłodszych, 
którzy 6 grudnia pojawią się na placu 

Wolności w centrum Zabrza. W miniony 
piątek zainaugurowano tu Zabrzański 

Jarmark Bożonarodzeniowy, a mrok 
rozświetliła ogromna choinka.
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Dyskusja o kopalni 
Makoszowy

Przebieg procesu naprawcze-
go prowadzonego w kopalni 
„Makoszowy”, związanego 
z podpisanym porozumieniem 
przez rząd i stronę społecz-
ną z 17 stycznia 2015 r., 
był tematem podjętym pod-
czas posiedzenia sejmowej 
Komisji do Spraw Energii i 
Skarbu Państwa, które odby-
ło się 30 listopada. W obra-
dach uczestniczyła delegacja 
zabrzańskiego samorządu 
z prezydent Małgorzatą Mań-
ką-Szulik.

W obradach wzięli także udział 
poseł na Sejm RP prof. Marian 
Zembala oraz przedstawiciele 
organizacji związkowych KWK 
„Makoszowy”. – Od ponad 
2,5 roku zabiegamy o zapew-
nienie kopalni „Makoszowy” 
możliwości dalszego funkcjo-
nowania. W Zabrzu doskonale 
znamy konsekwencje tzw. wy-
gaszania wydobycia. Efektem 
likwidacji w naszym mieście 
kolejnych kopalń był wzrost 
bezrobocia sięgający 24 pro-
cent. Wiemy też, ile czasu i 
pracy kosztowało nas rozwią-
zywanie problemów społecz-
nych i gospodarczych. Działa-
liśmy skutecznie, bo obecnie 
bezrobocie wynosi niespełna 
8 procent lecz dzięki tym do-
świadczeniom tym bardziej 
zabiegamy o ocalenie miejsc 

pracy górników kopalni „Ma-
koszowy” – mówiła prezydent 
Małgorzata Mańka-Szulik, 
przedstawiając społeczne 
skutki ewentualnej likwidacji 
zakładu. 
Prezydent Zabrza przedstawi-
ła dotychczasowe działania 
podejmowane dla ratowania 
kopalni. Apelowała o umoż-
liwienie załodze pełnej reali-
zacji programu naprawczego. 
Podkreślała, że zamknięcie 
kopalni będzie procesem nie-
odwracalnym, ponieważ spo-
woduje utratę złoża węgla, 
ale też koszty związane z za-
bezpieczeniem wyrobisk oraz 
rekultywacją terenów pokopal-
nianych.
Wypowiedź prezydent Małgo-
rzaty Mańki-Szulik wzmocnił 
poseł na Sejm RP prof. Marian 
Zembala, który prosił o danie 
kopalni jednego roku w celu 
urentownienia działalności. 
Posiedzenie komisji zakoń-
czyło się o godzinie 2.20 nad 
ranem. Warto podkreślić, że 
zarówno parlamentarzyści 
z regionu, przedstawiciele 
zabrzańskiego samorządu, 
jak też związkowcy z kopalni 
„Makoszowy” wspólnym gło-
sem wskazywali na potencjał 
kopalni oraz potrzebę przepro-
wadzenia działań mających na 
celu umożliwienie dalszej dzia-
łalności zakładu. (hm)

W WARSZAWIE OBRADOWAŁA 
SEJMOWA KOMISJA DO SPRAW 
ENERGII I SKARBU PAŃSTWA

GIMNAZJUM NR 20 TO KOLEJNA ZABRZAŃSKA 
SZKOŁA PO GRUNTOWNEJ TERMOMODERNIZACJI

KOMFORTOWO 
I EKOLOGICZNIE

Ocieplona i odnowiona została elewacja, 
wymieniono dach i okna. O właściwą 

temperaturę zadba nowa instalacja 
centralnego ogrzewania. Gimnazjum 

nr 20 w Biskupicach to kolejna 
zabrzańska szkoła objęta programem 

termomodernizacji obiektów użyteczności 
publicznej. W środę placówka 

zaprezentowała swe odmienione oblicze.
– Nasza szkoła bardzo wypięk-
niała – uważa Krzysztof Kamiń-
ski, jeden z uczniów. – Widać 
duże różnice w wyglądzie budyn-
ku przed i po zakończeniu re-
montu. Teraz można wymieniać 
same plusy – dodaje.
Prace termomodernizacyjne 
trwały dwa lata. – Objęły do-
cieplenie ścian zewnętrznych, 
stropodachu, wymianę okien, 
stolarki drzwiowej, instalacji hy-
drantowej, częściowo elektrycz-
nej. Całość kosztowała prawie 

dwa miliony złotych – wylicza 
Leszek Szczygielski, naczelnik 
Wydziału Inwestycji i Remontów 
Urzędu Miejskiego w Zabrzu. 
– Szkoła jest wizytówką Bisku-
pic, ponieważ położona jest 
przy wjeździe do naszej dziel-
nicy. Ten nowy kolor rzuca się 
w oczy – podkreśla Marcin Kłak, 
dyrektor Gimnazjum nr 20 im. 
Polskich Himalaistów. – Jestem 
także dumny z zegara, który zo-
stał odrestaurowany. To wartość 
dodana tej inwestycji – dodaje.

Szkoła została wyremontowana 
w ramach prowadzonego przez 
miasto, przy wsparciu Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej, progra-
mu termomodernizacji obiektów 
użyteczności publicznej. – Cieszy-
my się z pięknej elewacji i nowych 
okien, ale należy podkreślić, że 
cel przedsięwzięcia jest przede 
wszystkim ekologiczny – mówi 
Krzysztof Lewandowski, wice-
prezydent Zabrza. – Dbamy w ten 
sposób o ograniczanie niskiej 

emisji, czyli o czyste powietrze 
w naszym mieście. Obiekty pod-
dane termomodernizacji, prywat-
ne i publiczne, liczymy już w set-
kach, a to oznacza, że tyle mniej 
obiektów zanieczyszcza środowi-
sko – dodaje.
Podczas prowadzonej w śląskiej 
gwarze uroczystości zaprezen-
towane zostały krótkie wywiady 
z nauczycielami oraz historyczne 
fotografie z Zabrza. Uczniowie 
zaprezentowali także kabaretową 
scenkę z życia szkoły. (hm)

Tak prezentuje się nowa elewacja szkoły

W ostatnich latach przy biskupickim gimnazjum powstało także boisko z prawdziwego zdarzenia

BARBÓRKA 2016

Uroczystości Barbórkowe 
są częścią śląskiej tożsamości. 

To czas wspólnego świętowania 
i kultywowania wielowiekowych tradycji. 
Obchody Barbórkowe wzbudzają dumę 

i poczucie solidarności. 

Święto wskazuje także na istotne 
znaczenie nowoczesnego 

przemysłu wydobywczego 
zarówno dla gospodarki, 

jak też dla bezpieczeństwa 
energetycznego Polski. 

Mamy nadzieję, że w tych trudnych 
dla całej branży czasach wszelkie decyzje 
o przyszłości kopalń będą podejmowane 

w sposób odpowiedzialny i rozważny. 

Życzę wszystkim Górnikom 
nieustającej opieki Świętej Barbary, 

bezpiecznej i satysfakcjonującej pracy 
oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności 
w życiu zawodowym i prywatnym.

Ze Śląskim Szczęść Boże

Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Zabrza

Ocieplona i odnowiona została elewacja, Ocieplona i odnowiona została elewacja, 

termomodernizacji obiektów użyteczności termomodernizacji obiektów użyteczności 

zaprezentowała swe odmienione oblicze.zaprezentowała swe odmienione oblicze.
Przygotowane przez uczniów 

przedstawienie
Ż Y C Z E N I A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



W poniedziałek na dworcu 
przeprowadzano już tylko pra-
ce porządkowe. Sprzed budyn-
ku zniknął kontener pełniący 
funkcję tymczasowego dworca 
zastępczego. Nad wejściem do 
obiektu pojawił się za to zegar, 
na którego brak często wskazy-
wali podróżni.

 – Wszystkie prace na dworcu 
w Gliwicach zostały ukończone, 
obecnie trwają odbiory końco-
we. Uroczyste otwarcie obiektu 
odbędzie się w połowie grudnia 
– informuje Maciej Bułtowicz 
z PKP S.A.

W stosunku do 
zapowiedzi sprzed 

remontu najważniej-
szą zmianą jest ko-

lor elewacji obiektu, 
który jest inny niż 

ten prezentowany na 
wizualizacjach. 

 – Wizualizacja dworca powsta-
wała na etapie przygotowywa-
nia koncepcji. Docelowy kolor 
elewacji został uzgodniony 
z konserwatorem zabytków na 
etapie opracowania projektu 
budowlanego – tłumaczy Buł-
towicz. 

Uwagę mieszkańców zwraca też 
oświetlenie budynku, w dwóch 
barwach – fioletowej na ścianie 
frontowej i białe na jej skrzydłach.
 – Kolor oświetlenia został 
opisany w dokumentacji pro-
jektowej. Pragnę jednak wyja-
śnić, że jest możliwość zmiany 
koloru oświetlania – zaznacza 
Bułtowicz.

Najbardziej charakterystycznym 
elementem „nowego dworca" 
jest ukończona już kilka miesię-
cy temu hala peronowa. Perony 
zyskały nową nawierzchnię oraz 
zadaszenie z przeszkleniami. 
Wymienione zostały tory w obrę-
bie stacji. Z tunelu głównego na 
poziom peronu prowadzą scho-
dy ruchome i windy. Dworzec 

jest też przystosowany dla po-
trzeb osób niepełnosprawnych.

Choć remont dobiegł 
końca, do budynku 
wciąż nie wprowa-

dzili się nowi najem-
cy. Docelowo ma się 
tam znaleźć kawiar-
nia, apteka, drogeria, 
spożywczak, sklepi-
ki z multimediami 

i prasą. 

Koszt inwestycji wyniósł 156 
mln złotych, z czego aż 81 
mln złotych stanowiły środki 
z budżetu Unii Europejskiej. 
Modernizacja rozpoczęła się 
w grudniu 2014 roku. Wyko-
nawcą remontu było polsko-
-hiszpańskie konsorcjum firm 
Aldesa Construcciones Polska 
Sp. z o.o. oraz Aldesa Construc-
ciones S.A.  (msz)
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Tu stacja Gliwice
Z rocznym opóźnieniem dobiegła końca modernizacja gliwickiego dworca PKP. O kłopotach z dochowaniem 
wyznaczonych terminów już niedługo nikt nie będzie pamiętać, za to z efektów przebudowy będziemy korzy-
stać przez lata. Sprawdziliśmy jak prezentuje się obiekt na kilka dni przed oficjalnym oddaniem do użytku.



 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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 Ô Pracuj jako opiekun 
seniorów w Niemczech, Anglii 
i Polsce. Już od listopada or-
ganizujemy kursy od podstaw 
z języka niemieckiego! Przyjdź 
i zapytaj o ofertę. Promedi-
ca24 Gliwice ul. Wodna 4  
tel. 519-690-433.

 Ô Przyjmę do sprzątania 
hipermarketu w Gliwicach 
tel. 691 824 715.

nieruchomości
 Ô Zamienię kawalerkę  

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

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.

inne
 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, dokumenty, 
książki, znaczki, tel 32 238-25-
11, dojazd do klienta.

usługi
 Ô !Czyszczenie dywanów (u 

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

 Ô ! KASY FISKALNE  ! KOM-
PUTERY  Serwis - Sprzedaż 
- Doradztwo  tel. 790-275-
444.

 Ô Alarmy, monitoring, 
domofony, elektryk. anteny 
TV i SAT. Montaż, serwis. 
Wycena gratis. Tel. 665-803-
424.

 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.

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 
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P A R T N E R . . .

 Ô Korepetycje ANGIELSKI 
doświadczona nauczy-
cielka okolice Multikina 
572951926.

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

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

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

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

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

dam pracę
 Ô Dam pracę przy wykoń-

czeniach wnętrz malowanie 
gładzie kafelki, 516106602.

 Ô Firma Pulire Sp. z o.o 
poszukuje osób do pracy 
przy sprzątaniu w markecie. 
Wymagana książeczka sane-
pidu. Więcej informacji pod 
numerem 885-758-102.

 Ô Opiekunki Niemcy od 
1200 euro! tel. 327971455 
www.scg-agencjapracy.pl

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

 Ô Pracownik produkcji 
Gliwice, dofinansowanie 
dojazdów, karta Multisport. 
Umowa o pracę lub grafik z 
umową-zleceniem. Trenkwal-
der (cert. 136) Tel. kont. 
509 852 130.

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.

R E k l A m A . . . .

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

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



GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrzewww.gazeta-miejska.pl06.12.2016 (nr 803)

5gliwice

Pięciu kierowców przewożących pasażerów w ramach 
aplikacji Uber zostało zatrzymanych pod koniec ubie-
głego tygodnia przez Wojewódzki Inspektorat Trans-
portu Drogowego.

Kierowcy Uber'a 
mogą mieć kłopoty

– Takie kontrole prowadzimy 
regularnie na terenie całego 
województwa – dowiedzieliśmy 
się w WITD.

Służby nie ujaw-
niają, w jaki sposób 

zatrzymują kie-
rowców. Natomiast 

z informacji od 
Czytelnika, wyni-
ka, że podstawione 
osoby zamawiają 

określony kurs, a po 
przyjeździe samo-

chodu pojawiają się 
kontrolerzy.

– Każdy kto chce wykonywać 
działalność gospodarczą po-

legającą na przewozie osób 
musi uzyskać odpowiednie 
zezwolenie. W piątek w przy-
padku pięciu osób stwierdzo-
ne zostało naruszenie i grożą 
im teraz kary administracyjne 
– informuje WITD.

Uber to aplikacja mobilna 
kojarząca kierowców z pa-
sażerami. Poszukujący pod-
wiezienia znajdują samochód 
poprzez aplikację na smart-
fonie. Aplikacja nalicza tak-
że opłatę za kurs (a nie np. 
taksometr). Konkurencyjne 
ceny Uber’a wywołują duże 
emocje przede wszystkim 
wśród taksówkarzy, dla któ-
rych Uber jest bezpośrednią 
konkurencją. 

Choć WITD podkreśla, że 
kontrole jak ta piątkowa prze-
prowadza regularnie, nieofi-
cjalnie dowiedzieliśmy się, 

że ostatnie działania zosta-
ły „zainspirowane” właśnie 
przez taksówkarzy.

DŁUGI SPÓR  
O LEGALNOŚĆ

Działania amery-
kańskiego potentata 
wywołują spore za-
mieszanie nie tylko 
wśród taksówkarzy, 
ale też w środowi-
sku prawniczym, 
które coraz czę-
ściej zmuszone 

jest zabierać głos 
w sprawie skarg na 
kierowców Uber’a. 

Co do zasady kierowcy muszą 
spełniać określone wymogi 
wskazane m.in. w ustawie 
o transporcie drogowym (obo-
wiązek licencyjny) czy właściwe 
przepisy podatkowe (obowiązek 
posiadania kasy fiskalnej). Jeżeli 
ich nie spełniają – naruszają pol-
skie prawo.

Kilka wyroków (na razie nieprawo-
mocnych) już zapadło, a kierowcy 
zostali ukarani grzywnami. Kluczo-
wym rozstrzygnięciem może być 
jednak dopiero to, które zapadnie. 
Dwa tygodnie temu Związek Zawo-
dowy Taksówkarzy „Warszawski 
Taksówkarz” i NSZZ „Solidar-
ność” Taksówkarzy złożyły pozew 
w warszawskim sądzie przeciwko 
Uber’owi. Domagają się zakazu 
świadczenia usług przez firmę. 
Do sprawy już odniosło się Mi-

nisterstwo Infrastruktury i Bu-
downictwa.

– Na rynku przewozów osób, 
w wyniku dynamicznego rozwoju 
branży teleinformatycznej, po-
jawiły się podmioty (działające 
za pośrednictwem aplikacji 
mobilnych), które w sposób 
zorganizowany pośredniczą 
w kontakcie pasażerów z kie-
rowcami wykonującymi usługę 
przewozową – czytamy w komu-
nikacie prasowym MIiB. 

– Objęcie przepisami ustawy 
o transporcie drogowym obsza-
ru działalności gospodarczej 
polegającej na pośrednictwie 
przy przewozie osób, mogło-
by pozwolić na stworzenie ja-
snych i przejrzystych zasad dla 
wszystkich firm prowadzących 

działalność w przewozie osób – 
informuje ministerstwo.

Spór warszaw-
skich taksówkarzy 
z Uber’em należy 
do najgorętszych 

w kraju. Na Śląsku, 
gdzie aplikacja poja-
wiła się stosunkowo 

niedawno, do tej 
pory było względnie 

spokojnie. 
Ostatnie, bardziej zdecydowane 
działania wskazują, nie tyle na 
zdenerwowanie taksówkarzy, ale 
na rosnącą popularności aplika-
cji w województwie.  (msz)

R E k l A m A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Ponad 24 tysiące kibiców może zasiąść na dwóch poziomach zadaszonych trybun no-
wego stadionu przy ul. Roosevelta. To w tej chwili jedna z najnowocześniejszych aren 
piłkarskich w Polsce, która oferuje także szereg innych atrakcji.

Z myślą o miłośnikach pływania powstał 
kompleks rekreacyjny „Aquarius Koper-
nik”, a gruntowny remont przeszedł ba-
sen przy placu Krakowskim. AQUARIUS 
KOPERNIK to nowoczesny kompleks nie 
tylko dla miłośników sportów wodnych 
– oprócz basenu sportowego znajduje się 
tutaj basen rekreacyjny, brodzik, jacuzzi, 
zjeżdżalnia oraz rozbudowana strefa SPA.

 NAJWAŻNIEJSZE W YDARZENIA 10 LAT

Wizytówką Zabrza stała się turystyka przemysłowa. Tysiące osób odwiedzają każdego 
miesiąca Kopalnię Guido oraz systematycznie rozbudowywany kompleks Sztolnia 
Królowa Luiza. Tłumy przyciągają kolejne edycje Industriady, czyli Święta Szlaku Za-
bytków Techniki. Wartość projektów realizowanych w ostatnich latach przez Muzeum 
Górnictwa Węglowego przekracza 200 milionów złotych. Aż 131 milionów złotych to 
wysokość dofi nansowania pozyskanego ze źródeł zewnętrznych.
Plenerowa, edukacyjno - rekreacyjna wystawa „Park 12 C” to część kompleksu Sztolni 
Królowa Luiza, zlokalizowana w okolicy szybu „Wilhelmina” przy ul. Sienkiewicza.. 
Głównym zamysłem parku jest interakcja, aktywna nauka i zabawa. Sztolnia Królowa 
Luiza jest najdłuższą budowlę hydrotechniczną w europejskim górnictwie węglowym 
zaadaptowaną na potrzeby współczesnej turystyki .

Jako jedno z trzech 
miast województwa 
mamy własną fi lhar-
monię, która od kilku 
lat występuje w nowej 
siedzibie, przygotowa-
nej w niezwykle kli-
matycznym budynku 
dawnej biblioteki.

Zabrze to miasto kultury. 
Za nami już cztery edycje 
Międzynarodowego Festiwalu 
im. Krzysztofa Pendereckie-
go. Wśród odwiedzających 
Zabrze osobistości ze świata 
kultury i polityki znaleźli się 
również przewodniczący Ko-
misji Europejskiej Jose Manuel 
Barroso, Lech Wałęsa, Andrzej 
Wajda, Lech Majewski, czy 
Janusz Kapusta.

 NAJWAŻNIEJSZE W YDARZENIA 10 LAT
– DEKADA ROZW OJU ZABRZA

Pionierskim przedsięwzięciem w skali kraju i jedną z największych proekologicznych 
inwestycji w regionie była rekultywacja zdegradowanych terenów nad Bytomką. 
Projekt objął dziesięć obszarów o łącznej powierzchni ponad 183 hektarów. Zniknęły 
tam dzikie wysypiska i ruiny budynków. Odkażona lub wymieniona została gleba, 
posadzono nowe rośliny i wyznaczono ścieżki dla rowerzystów i spacerowiczów. Koszt 
prac to około 30,5 mln zł. 85 procent tej kwoty stanowiło pozyskane przez samorząd 
dofi nansowanie z unijnego Funduszu Spójności.

Konsekwentnie realizowany jest pro-
gram ograniczania niskiej emisji. Miesz-
kańcy zmieniający na ekologiczny sposób 
ogrzewania swoich domów mogą liczyć 
na dofi nansowanie w wysokości nawet 
80 procent poniesionych kosztów, co 
stanowi rekord wśród miast regionu.

Samorząd konsekwentnie 
angażuje się w działania 
zmierzające do poprawy bez-
pieczeństwa. Dzięki wsparciu 
Urzędu Miejskiego policjanci 
mają m.in. do dyspozycji nowe 
radiowozy i urządzenia do 
badania trzeźwości kierow-
ców. Samorząd fi nansuje też 
dodatkowe patrole. W efekcie 
współpracy miasta z policją 
możliwe stały się zakrojone na 
szeroką skalę remonty budyn-
ków komendy i komisariatów.

W budynku ratusza uruchomione zostało 
nowoczesne centrum miejskiego monitorin-
gu. Siedem dni w tygodniu, przez 24 godziny 
na dobę, o porządek w mieście dba również 
straż miejska. Realizowane są liczne progra-
my profi laktyczne, jak np. „Lepiej razem niż 
osobno” czy „Zachowaj trzeźwy umysł”.

Z myślą o rodzinach wielodziet-
nych oraz osobach starszych 
zainicjowane zostały programy 
„Rodzina na 5+” oraz „Zabrzański 
Senior 65+”.

Jednym z priorytetów 
realizowanych w Zabrzu 
jest budownictwo. Nowo-
czesne budynki mieszkalne 
powstały m.in. przy ulicach 
Żywieckiej i Niedział-
kowskiego. Zabrze jako 
pierwsze miasto w Polsce 
poradziło sobie z proble-
mem dawnych mieszkań 
zakładowych, komunalizu-
jąc lokale pohutnicze. 

Co roku przybywa inicjatyw w ramach organizo-
wanego wiosną Metropolitalnego Święta Rodziny.
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 NAJWAŻNIEJSZE W YDARZENIA 10 LAT

Pod wieloma względami ostatnia dekada była dla nas, dla zabrzan bardzo istotna. Równolegle realizowaliśmy kilkanaście ważnych, dużych 
i skomplikowanych inwestycji. Celem tych działań był zrównoważony rozwój miasta oraz poprawa warunków życia mieszkańców. Jestem 
przekonana, że idziemy dobrą drogą budując potencjał Zabrza w oparciu o innowacyjną gospodarkę, medycynę, kulturę, naukę, sport oraz 
turystykę. Wiele obszarów życia miasta wymagało pobudzenia lub uporządkowania. Pozyskaliśmy ponad 900 milionów złotych ze źródeł 
zewnętrznych na fi nansowanie projektów poprawiających jakość życia w mieście, a także zwiększających jego atrakcyjność dla przedsiębior-
ców i turystów. Chciałabym podkreślić, że wszystkie pozytywne zmiany jakie wprowadziliśmy w ostatnich latach w Zabrzu w ogromnej 
mierze są także zasługą mieszkańców. Największą wartością naszego miasta nie są bowiem gmachy czy drogi, ale właśnie ludzie. Dzięki nim 
udaje się nam realizować ambitne plany. Wspólnym wysiłkiem spełniamy w Zabrzu marzenia o przyjaznym mieście, gdzie rozbudowywa-
nej infrastrukturze towarzyszy bogata oferta kulturalna, edukacyjna, sportowa i rekreacyjna.

MAŁGORZATA MAŃKA-SZULIK, prezydent Zabrza

Trwa budowa elektrociepłowni Fortum

Tereny między Rokitnicą a Mikulczycami to dziś jeden z najbardziej dynamicznie roz-
wijających się obszarów wchodzących w skład Katowickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej. Na jego kompleksowe uzbrojenie samorząd przeznaczył ponad 60 milionów 
złotych. Nabywców znalazło już osiem położonych tu działek, trwają rozmowy z kolej-
nymi inwestorami. Nowe inwestycje realizowane są także w innych częściach miasta.

Z myślą o osobach rozpoczynających 
działalność gospodarczą powstało 
Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsię-
biorczości. W mieście działa także Akade-
micki Inkubator Przedsiębiorczości.

Na zakupy zaprasza zmodernizowane Targowisko Miejskie „Pod Ratuszem”.

Realizowany w ostatnich latach projekt 
poprawy gospodarki wodno-ściekowej 
to największa inwestycja w historii 
Zabrza. Kompleksowa przebudowa 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
kosztowała 800 milionów złotych.

Ponad 41 milionów złotych dołożono 
z kasy miasta do budowy zabrzańskich 
odcinków Drogowej Trasy Średnicowej. 
Łączny koszt inwestycji przekroczył 700 
milionów złotych. Dzięki połączeniu trasy 
z autostradami A1 i A4 zyskaliśmy praw-
dziwe okno na świat.

Ponad 30 szkół i przedszkoli objął realizowany od 2007 roku program termomoderni-
zacji obiektów użyteczności publicznej. Łącznie wyremontowanych budynków jest już 
dwa razy tyle. Na realizację programu przeznaczono 90 milionów złotych. Nowe sale 
gimnastyczne powstały przy szkołach w Biskupicach, Mikulczycach i Pawłowie oraz 
przy ul. Czołgistów.

Nowe przedszkole 
otwarte zostało przy 
ul. Lipowej w Mi-
kulczycach. Na jego 
budowę przeznaczo-
no z miejskiej kasy 
9,7 mln zł.

Z myślą o uczniach 
i podnoszeniu kwa-
lifi kacji nauczycieli 
realizowane są liczne 
projekty edukacyjne, 
jak na przykład „Po-
znaję, badam, wiem”, 
w ramach którego 
dwa tysiąc gimna-
zjalistów odwiedziło 
Brukselę i Paryż.

Konsekwentnie rozbu-
dowywany i modernizo-
wany jest Szpital Miejski. 
Najnowocześniejszym 
w południowej Polsce 
ośrodkiem ginekologiczno-
-położniczym jest wchodzą-
ce w jego skład Centrum 
Zdrowia Kobiety i Dziecka. 
Stworzenie ośrodka koszto-
wało 46 milionów złotych. 
To największa w ostatnich 
latach inwestycja w ochro-
nie zdrowia realizowana ze 
środków publicznych.

W naszym mieście powstał Śląski Park Technologii Medycznych, czyli Kardio-med.
Silesia. Warto podkreślić, że to pierwsza w regionie tego typu placówka, powstała 
dzięki współpracy Miasta Zabrze, Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca oraz Fun-
dacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi. Ważny wkład wniósł także Śląski 
Uniwersytet Medyczny.

 NAJWAŻNIEJSZE W YDARZENIA 10 LAT
– DEKADA ROZW OJU ZABRZA
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Od strony budowlanej, według 
najnowszych informacji, hala 
ma być gotowa w połowie przy-
szłego roku, choć jeszcze do 
niedawna mówiło się o grudniu 
2016. To nie jedyne terminy, 
które nie zostaną dotrzymane. 
Znaczne opóźnienia są również 
na remontowanych obecnie po-
bliskich ulicach – Kujawskiej, 
Akademickiej i Panewnickiej.

Prawdziwa walka toczy się jed-
nak w gliwickim magistracie. 
Urzędnicy głowią się nad wy-
borem najlepszego operatora, 
takiego, który wykorzysta po-
tencjał obiektu. Jeśli wybiorą 
źle, skutki tej decyzji mogą 
być bardzo bolesne. Według 

pierwotnych założeń, operatora 
Hali Gliwice mieliśmy poznać 
do końca listopada tego roku. 
Wciąż jednak nie zdecydowano 
kto nim będzie, a jego wybór 
okazuje się być jednym z więk-
szych wyzwań, przed jakimi 
stanęli gliwiccy urzędnicy.

– To jest bardzo trudna mate-
ria. Nie mamy doświadczenia 
w tego typu sprawach, dlate-
go też pośpiech nie jest tutaj 
wskazany – mówi Marek Ja-
rzębowski, rzecznik Prezydent 
Gliwic.

Budowa Hali Gliwice bez ze-
wnętrznego wsparcia, w cało-
ści z miejskich finansów (w tym 

182,5 mln kredytu), od samego 
początku spoczywała na bar-
kach miasta. Choć wielu miesz-
kańców nie chciało jej budowy, 
obiekt w końcu powstał.

Teraz najważniejsze 
jest to, czy Hala 

Gliwice stanie się 
chlubą miasta czy 
jego kulą u nogi. 
O tym w dużej 

mierze decydować 
będzie właśnie 
operator, a jego 

wybór obarczony 

jest ogromną odpo-
wiedzialnością.

– Wciąż negocjowane są wa-
runki umowy, a każde zdanie 
jest przez urzędników czytane 
po 100 razy. W tym wypadku 
wszystko staje się istotne, bo 
takich umów nie zawiera się 
na 2, 3 lata, ale na o wiele 
dłużej – dodaje Marek Jarzę-
bowski.

Na polskim rynku nie ma 
zbyt wielu podmiotów, które 
mogłyby się podjąć takie-
go zadania. O zarządzanie 
Halą Gliwice starają się 
obecnie trzy firmy: warszaw-

ska firma GIG Sp. z o. o.,  
zarządzające katowickim 
Spodkiem Polskie Towarzy-
stwo Wspierania Przedsiębior-

czości S.A. w Katowicach oraz 
Wizja Multimedia z Warszawy.

Katarzyna Klimek

Aby wziąć udział w akcji, wy-
starczy wybrać się w niedzielę 
do jednego z siedmiu fitness 
klubów (info na www.kilome-
trynazlotowki.pl) i pokonać 
dowolną ilość kilometrów na 
specjalnie przygotowanym 
sprzęcie. 

Wszystkie kilometry 
zostaną pomnożone  
x 1 złotych, a uzyska-

ne w ten sposób kwoty 
zostaną przekazane na 
leczenie chorych dzie-
ci z miasta, w którym 
znajduje się klub. 

W gliwickim Starym Hanga-
rze przy ul. Toruńskiej 1 akcja 
odbędzie się dla 6 letniej Ani 
Starosolskiej, którą dotknęła 
rzadka choroba genetyczna 

powodująca przedwczesne 
starzenie się – występuję raz 
na 2 miliony osób! 

Dodatkowo sponsor wyda-
rzenia Firma IMG S.A. dystry-
butor sprzętu fitness marek 
SportsArt i Gipara przekaże 
na statutowe działania Fun-
dacji „Biegamy z Sercem” 
50 gr za każdy pokonany 
kilometr we wszystkich 

klubach biorących udział 
w akcji!

 – Zachęcam do wzięcia udzia-
łu w akcji, bo przy okazji przy-
jemnego i aktywnego spędze-
nia czasu można zrobić sporo 
dobrego dla chorych dzieci – 
powiedział Artur Szcześniak, 
pomysłodawca akcji oraz 
prezes Fundacji „Biegamy  
z Sercem”. 

Opóźnienia na budowie  
to nie jedyny problem

Czwarty kwartał przyszłego roku – to obecnie najbardziej prawdopodobny termin oficjalnego otwarcia Hali Gliwice.
Nie wiadomo jednak czy można się do niego przywiązywać, bo „prawdopodobnych” terminów było już co najmniej kilka. 

Pomagamy chorym dzieciom! 
11 grudnia odbędzie się pierwsza edycja ogólnopolskiej akcji „Zamieniamy kilometry na 
złotówki”, której inicjatorem jest Fundacja „Biegamy z Sercem”. Śląsk reprezentować będą 
STARY HANGAR z Gliwic i STREFA RUCHU z Tarnowskich Gór. 

Pierwotnie otwarcie Hali Gliwice miało nastąpić po 27 miesiącach od 
podpisania umowy na jej wykonanie, czyli pod koniec 2015 roku. Później 
urzędnicy planowali organizację pierwszej imprezy na połowę 2016 roku. 
Wiadomo jednak, że mieszkańcy Gliwic najwcześniej odwiedzą nowy 
obiekt w czwartym kwartale przyszłego roku.

Przypomnijmy. Budowana przy ul. Akademickiej Hala widowiskowo-
-sportowa GLIWICE będzie jednym z największych tego typu obiektów 
w Polsce. Ma około 58 tys. m2, a jej kubatura wynosi 0,5 mln m3. Będą 
mogły odbywać się tutaj koncerty, targi, kongresy i zawody sportowe 
rangi nie tylko krajowej ale także światowej. W skład hali widowiskowo-
-sportowej wchodzą: hala główna, hala treningowa, budynek fitness, 
zewnętrzny garaż wielopoziomowy. Cały obiekt będzie przystosowany 
dla osób niepełnosprawnych.

ZAMIENIAMY KILOMETRY NA ZŁOTÓWKI
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T-34: sprawa ciągle 
niezakończona

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

– W odpowiedzi na pismo [...] 
informuję, że Ministerstwo 
Obrony Narodowej wspiera 
działania społeczne kreujące 
pozytywny wizerunek Sił Zbroj-
nych i zmierzające do zachowa-
nia świadectwa polskiej historii 
wojskowości – pisze dyrektor 
departamentu edukacji, kultu-
ry i dziedzictw MON Sławomir 
Frątczak. 

Następnie MON wska-
zuje, że nieodpłatne 
przekazanie czołgu 

T-34 może nastąpić na 

podstawie złożonego 
wniosku. Pismo wy-

słane przez wiceprezy-
denta Piotra Wieczorka 
takiego wymagania nie 

spełniało. 

 – W celu pozostawienia czołu 
T-34 w jego dotychczasowej 
lokalizacji, tj. u zbiegu ulic Po-
wstańców Warszawy i Jasno-
górskiej, proponuję wystąpienie 
do Ministra Obrony Narodowej 
z wnioskiem o jego nieodpłatne 
przekazanie na rzecz Miasta Gli-

Jaka przyszłość czeka gliwicki czołg T-34? Choć Miasto otrzymało 
odpowiedź z Ministerstwa Obrony Narodowej, losy pomnika nadal nie 
są przesądzone.

wice – informuje ministerstwo.

 – Taki wniosek jest właśnie 
przygotowywany – skomento-
wał w zeszłym tygodniu gliwicki 
Magistrat.  (msz)

– Jak ustalono, kompletnie 
pijany mężczyzna, przemiesz-
czając się, uszkodził kolejno 
pięć innych samochodów: 
forda mondeo, rovera, mer-
cedesa, volkswagena golfa 
i seata cordobę. Widząca, co 
się dzieje, kobieta, ruszyła 
w pościg za sprawcą, wraz 
z nią inni świadkowie – infor-
muje gliwicka policja.

W rejonie ul. Błogo-
sławionego Czesława 
uciekający kierow-
ca wjechał w  jedną 
z  bram i  próbując 
cofać, uszkodził ele-
wację budynku. Tu 
uniemożliwiono mu 
dalszą jazdę.

Interweniujący ludzie wy-
szarpnęli kompletnie pija-
nemu mężczyźnie kluczyki 
ze stacyjki i do czasu przy-
jazdu patrolu pilnowali, by 
nie uciekł.
– Ponieważ kierowca nie re-
agował na wezwania do opusz-

czenia pojazdu, mundurowi 
byli zmuszeni go wyciągnąć 
używając siły fizycznej. Jak się 
okazało, mężczyzna tracił przy-
tomność – na miejsce wezwa-
no pogotowie – dodaje policja.

Lekarz zdecydował o prze-
wiezieniu zatrzymanego do 
szpitala, ponieważ ten miał 
bardzo wysokie, zagrażające 
życiu, ciśnienie. Sprawcy ko-
lizji zatrzymano prawo jazdy 
kategorii B i C.
Właściciele uszkodzonych 
pojazdów z pewnością sko-
rzystają z ubezpieczenia OC 
sprawcy.

– Regulaminy ubezpieczeń 
stawiają warunki kierowcy: 
m.in. musi on być trzeźwy. 
W innych przypadkach, po 
wypłaceniu odszkodowań 
pokrzywdzonym za zasadzie 
regresu, należności są ścią-
gane z konta sprawcy. Oprócz 
tego kierowcę czeka proces 
karny i wyrok. Grozi mu do 
2 lat pozbawienia wolności, 
utrata prawa jazdy oraz grzyw-
na nie mniejsza niż 5 tys. zł 
– przypomina policja.

Z 3 promilami za kółkiem

Prawie 3 promile alkoholu we krwi miał kie-
rowca opla, który kompletnie zamroczony po-
wodował kolizję za kolizją. Został zatrzymany 
na ul. Hutniczej przez świadków, którzy od razu 
zauważyli podejrzane zachowanie mężczyzny.
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Jakby w równoległej rzeczywi-
stości funkcjonuje KZK GOP, 
który roztacza swoją wizję, 
a w niej: optymalny układ tras 
i zadowoleni pasażerowie.

Jeśli faktycznie są w Gli-
wicach pasażerowie za-
dowoleni z funkcjonowa-
nia komunikacji miejskiej 
to nietrudno zauważyć, 
że ich liczba systema-
tycznie się zmniejsza.

Czarę goryczy przelała Śląska 
Karta Usług Publicznych, czy-
li zdaniem wielu pasażerów, 
zbędny bubel za miliony. Ceny 
biletów również nie odpowiada-
ją poziomowi oferowanej usługi.
Pasażerowie często czują się 
też ignorowani i niejako zmu-
szeni do tego, by akceptować 
istniejący stan rzeczy.

– Nie jestem zadowolona 
z tego, jak w naszym mieście 
funkcjonuje komunikacja miej-
ska. Czuję się jednak zupełnie 
bezsilna. Głos zwykłego miesz-
kańca niewiele się w tej kwestii 
liczy – uważa pani Aleksandra.

KZK GOP twierdzi jednak, że 
jest inaczej:
– W celu poprawy funkcjonowania 
komunikacji przeprowadzana jest 
analiza wniosków pasażerów, in-
terpelacji radnych, wniosków rad 
osiedlowych. (…) Funkcjonowanie 
komunikacji zbiorowej jest na bie-

żąco kontrolowane i poddawane 
analizie – mówi Anna Koteras, 
rzecznik KZK GOP.

Wspomnianą przez rzecznik 
kontrolę w terenie pełnią „wy-
kwalifikowani kontrolerzy”, 
a w biurze KZK GOP wspomaga 
ich oprogramowanie wskazują-
ce bieżącą pozycję pojazdów na 
poszczególnych liniach (opóź-
nienia, przyśpieszenia, zmiany 
trasy, braki realizacji kursów). 
Badane jest również tzw. „na-
pełnienie pojazdów” czy liczba 
skasowanych biletów. Dzięki 
temu, zdaniem spółki, można 
korygować i dostosowywać roz-
kłady jazdy.

ARCHAICZNE  
POŁĄCZENIA 

Mieszkańcy jednak 
większych zmian nie 
zauważają. Największą 
bolączką wydaje się 
być archaiczny układ 
tras autobusowych.

– Układ tras autobusowych 
w Gliwicach praktycznie nie 
zmienił się przez całe moje ży-
cie. Jedyne zmiany, które można 
łatwo zauważyć, to wycinanie 
kolejnych kursów. Pamiętam, 
że kilkanaście lat temu auto-
bus, którym jeździłam do szkoły 
kursował co 10 minut, teraz ta 
sama linia, nie mniej obciążona, 

jeździ co pół godziny – ocenia 
pani Natalia, mieszkanka Gliwic.

I dodaje:
– Poza tym gwieździsty układ 
tras sprawia, że dojazd z jed-
nej dzielnicy do drugiej zawsze 
odbywa się przez centrum mia-
sta. Jeśli ktoś z Ligoty Zabrskiej 
chce dojechać na Sikornik czy 
Trynek, to najpierw musi do-
trzeć na pl. Piastów.

Pomijając wszelkie niedociągnię-
cia w funkcjonowaniu komuni-
kacji miejskiej, zdaje się ona 
przede wszystkim nie nadążać 
za rozwojem miasta.

– Układ linii autobusowych w Gli-
wicach nie był reformowany od 
trzydziestu lat. Od tego czasu do-
konywano tylko kosmetycznych 

korekt związanych na przykład 
z uruchomieniem strefy ekono-
micznej. To sprawia, że rozwój 
transportu zbiorowego jest dziś 
daleko w tyle za rozwojem miasta, 
które dynamicznie się zmienia. 
Wystarczy zauważyć, że miejskich 
autobusów nie ma na żadnej z no-
wych ulic, które powstały w Gli-
wicach w ostatnich latach – np. 
Płażyńskiego, Panewnickiej czy 
Okulickiego. Co więcej, w trakcie 
projektowania tych ulic w ogóle 
nie przewidziano takiej możliwości 
– tłumaczy Andrzej Wawrzyczek 
z Ośrodka Studiów o Mieście.

MIESZKAŃCY  
WYBIERAJĄ  
SAMOCHODY
Gdy kilka lat temu powstała w Gli-

wicach estakada łącząca osiedle 
Kopernika z ul. Portową aż prosiło 
się, by „puścić” tamtędy auto-
bus. Do tej pory z możliwości tej 
nie skorzystano, choć KZK GOP 
rozważał taką możliwość.
W wielu przypadkach, mieszkańcy 
zamiast jazdy autobusem, wolą 
więc skorzystać z własnego środ-
ka transportu.
– Z komunikacji miejskiej korzy-
stałam kilka razy i obiecałam 
sobie, że więcej tego nie zrobię 
– mówi pani Agnieszka. – Oblicza-
jąc czas, który straciłabym na to, 
by objechać całe miasto, aby do-
trzeć w miejsce oddalone o kilka 
kilometrów (z osiedla Literatów 
w Łabędach na osiedle Waryń-
skiego w Starych Gliwicach), wolę 
pojechać samochodem.

ZWIĄZEK:  
JEST DOBRZE
Zdaniem KZK GOP obecna sytu-
acja w komunikacji miejskiej jest 
dobra i nie wymaga gruntownych 
rewolucji:
– Z analizy dobowej więźby ruchu 
wewnętrznego i zewnętrznego wy-
nika, że istniejący układ połączeń 
komunikacyjnych w dużej mierze 

odzwierciedla potrzeby mieszkań-
ców. Obecne trasy linii komunika-
cji miejskiej są zbieżne z relacjami 
przemieszania się największych 
potoków pasażerskich. Wysoka 
ocena funkcjonalności układu 
komunikacyjnego przyczyniła się 
do przyjęcia założenia, że zmiany 
w istniejącym układzie połączeń 
wprowadzane są z dużą ostrożno-
ścią – informuje spółka.

Te ze zmian, które są koniecz-
ne, są zdaniem KZK GOP, na 
bieżąco wprowadzane:
– W celu polepszenia warunków 
dojazdu do centrum, w ostat-
nich latach wprowadzono sze-
reg zmian w funkcjonowaniu 
linii, m.in. korekty obsady ta-
borowej – dostosowując tabor 
do aktualnych napełnień, zwięk-
szanie częstotliwość połączeń 
w relacji: Wilcze Gardło – Ostro-
pa – centrum oraz ul. Warszaw-
ska – centrum, objęcie obsługą 
komunikacyjną ul. Robotniczej 
oraz Bojkowa Dolnego.

Choć niektórym miesz-
kańcom ciężko będzie 
w  to uwierzyć, KZK 
GOP podkreśla, że jest 
otwarty na sugestie 
i propozycje pasażerów, 
może warto więc zacząć 
z tego korzystać.

– Propozycje zmian można zgła-
szać pisemnie przez formularz 
na stronie KZK GOP, składając 
wniosek w POP lub wysyłając 
go pocztą tradycyjną na adres 
biura – tłumaczy Anna Koteras.

Może wpływające do KZK GOP 
wnioski od pasażerów w koń-
cu pobudzą spółkę do bardziej 
wnikliwych analiz i konsultacji 
z mieszkańcami.
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Kosmetyczne 
zmiany  

nie wystarczą
Archaiczne trasy, niewygodne połączenia osiedli, na siłę 
wydłużane przejazdy, by „za jednym zamachem” zabrać 
jak największą liczbę osób. Tak w Gliwicach, zdaniem 
części mieszkańców, wygląda komunikacja miejska.
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co, gdzie, kiedy

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.

7.12 środa
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 15.45 Snowden
Duża sala
• 12.30 Hiszpański temperament

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4

• 17.00 Zabrze Republika Marzeń
• 20.00 The Rolling Stones Ole, 
Ole, Ole!

8.12 czwartek
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 15.45 Snowden
• 18.00 Egzamin

• 20.15 Don't Look Back | Bob 
Dylan - Lieteracki Nobel 2106
Duża sala
• 15.30 Hiszpański temperament
• 17.30 Światło między oceanami
• 20.00 Plac zabaw

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 11.00 Zabrze Republika Marzeń
• 18.00, 20.00 The Rolling Stones 
Ole, Ole, Ole!

Dom Pamięci Żydów Górnoślą-
skich - Gliwice, ul. Księcia Józefa
Poniatowskiego 14
• 18.00 Tragiczne losy rodziny Blo-
chów i Weissenbergów (Pyskowice, 
Toszek, Pszczyna, Gliwice, Anglia) 
Spotkanie w ramach cyklu: Śladami 
Żydów górnośląskich, czyli o pracy 
detektywa amatora. Spotkanie po-
prowadzi: Małgorzata Płoszaj. Wstęp 
wolny, ilość miejsc ograniczona

rokoko! Polska ceramika użytkowa 
z lat 50. i 60. XX w.” i „362…” 
Ceramika Bogdana Kosaka
Oprowadzanie: Anna Kwiecień. 
Wstęp wolny, ilość miejsc ogra-
niczona
• 16.00 Opowieść o śląskim 
designie - Wykład – prowadzo-
ny przez pracowników Działu 
Wzornictwa Zamku Cieszyn. 
Wstęp wolny, ilość miejsc 
ograniczona

Dom Muzyki i Tańca - Zabrze, ul. 
ul. Gen. de Gaulle’a 17
• 16.00 Świąteczna Gala Volks-
musik

CK Wiatrak - Zabrze, ul. Wolno-
ści 395
• 20.00 Coma - koncert

Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 17.00 Scrooge. Opowieść Wi-
gilijna

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

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 16.30 Kolekcja sukienek
• 18.15 Gimme Danger
• 20.15 Egzamin
Duża sala
• 16.00 Zaćma

• 16.30 Kolekcja sukienek
• 18.15 Gimme Danger
• 20.15 Egzamin
Duża sala
• 16.00 Zaćma
• 17.30 Hiszpański temperament
• 20.00 Światło między oceanami

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

• 18.55 Miłowanie z daleka 
w ramach: MET Opera sezon 
2016/2017

15 stycznia 2009 roku cały świat był świadkiem 
„cudu na rzece Hudson”, kiedy to kapitan „Sully” 
Sullenberger (Hanks) posadził uszkodzony samolot 
na zimnych wodach rzeki Hudson, ratując życie 
155 osobom znajdującym się na pokładzie. Jed-
nak, mimo że opinia publiczna i media głośno wy-
chwalały Sully'ego za jego wyjątkowe umiejętności 
lotnicze, w czasie śledztwa zostały ujawnione fakty, 
które mogły zniszczyć jego reputację i karierę.

• 16.15 Ptyś i Bill w ramach: Kino 
Dzieci Prezentuje / Dzieciaki na 
Horyzoncie
• 18.15 Gimme Danger
• 20.15 Egzamin
Duża sala
• 16.00 Hiszpański temperament
• 18.00 Osobliwy świat Hieroni-
musa Boscha w ramach: Wystawa 
na ekranie
• 20.00 Światło między oceanami

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

13.12 poniedz.
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 15.30 Witaj Gwiazdko Złota
• 20.00 Zagubieni

Dom Muzyki i Tańca - Zabrze, ul. Gen. de Gaulle’a 17
10 grudnia 2016, sobota, godz. 16:00

Dom Muzyki i Tańca - Zabrze,  
ul. Gen. de Gaulle’a 17

9 grudnia 2016, piątek, godz. 19:00

CK Wiatrak - Zabrze, ul. Wolności 395
9 grudnia 2016, piątek, godz. 20:00

Kopalnia Guido - Zabrze, ul. 3 Maja 93
11 grudnia 2016, niedziela, godz. 19:00

9.12 piątek
Dom Muzyki i Tańca - Zabrze, ul. 
ul. Gen. de Gaulle’a 17
• 19.00 Sylwia Grzeszczak - kon-
cert

Filharmonia Zabrzańska - Park 
Hutniczy 7
• 18.00 Koncert Adwentowy

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

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:

10.12 sobota
Dom Pamięci Żydów Górnoślą-
skich - Gliwice, ul. Księcia Józefa
Poniatowskiego 14
• 15.00 Kresowe Maryje i Chry-
stusy - W ramach cyklu wykła-
dów: Spotkania z Kresami Rzecz-
pospolitej. Wykład: Tomasz Kuba 
Kozłowski. Wstęp wolny, ilość 
miejsc ograniczona

Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 8a
• 13.00 Oprowadzanie kurator-
skie po wystawach: Do widzenia 

11.12 niedziela
Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 8a
• 16.00 Podwieczorki Muzyczne: 
Muzyczne maski i domina

Kopalnia Guido - Zabrze, ul. 3 Maja 93
• 19.00 Podziemny recital - Bal 
u Posejdona

Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 17.00 Scrooge. Opowieść Wi-
gilijna

Teatr Miejski w Gliwicach - ul. 
Nowy Świat 55/57
• 18.00 Kroke - koncert

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:

14.12 wtorek
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3
Mała sala
• 16.30 Kolekcja sukienek
• 18.15 Gimme Danger
• 20.15 Egzamin
Duża sala
• 15.30 Światło między oceanami
• 18.00 Hiszpański temperament
• 20.00 Zaćma
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