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SAMORZĄDOWCY Z KANADY SZUKAJĄ NA ŚLĄSKU
SPOSOBU ROZWIĄZANIA ICH PROBLEMÓW

MIASTO ZZA OCEANU
CHCE WZOROWAĆ
SIĘ NA ZABRZU
Prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik
i burmistrz Asbestos
Hugues Grimard

– Chcielibyśmy się dowiedzieć i nauczyć, w jaki sposób
stare instalacje górnicze można
wykorzystać na potrzeby turystyki przemysłowej – mówi Hugues
Grimard, burmistrz kanadyjskiego miasta Asbestos, gdzie przed
kilkoma laty zamknięto lokalną
kopalnię azbestu i jednocześnie
wiele ze współpracujących z nią
zakładów. Region poszukuje
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Gości szczególnie interesowały
efekty rekultywacji terenów
po dawnej koksowni Concordia

Jeszcze niedawno to my uczyliśmy się od naszych zagranicznych
przyjaciół. Dziś sami stajemy się wzorem do naśladowania.
W ubiegłym tygodniu do Zabrza przyjechali goście z Kanady,
by podpatrzeć nasze pomysły na wykorzystanie obiektów
poprzemysłowych i rekultywację zdegradowanych terenów.

obecnie alternatywnych
ścieżek rozwoju, a także
sposobów na zaadaptowanie
poprzemysłowego dziedzictwa
i rekultywację terenów zdegradowanych. Goście byli szczególnie
zainteresowani adaptacją Kopalni Guido i kompleksu Sztolnia
Królowa Luiza na potrzeby turystyki oraz projektem rekultywacji
terenów nad Bytomką. To pionierskie przedsięwzięcie w skali
kraju i jedna z największych proekologicznych inwestycji w re-

gionie. Projekt objął dziesięć
obszarów o łącznej powierzchni
ponad 180 hektarów. W ramach
wykonanych prac zniknęły dzikie
wysypiska i ruiny budynków. Niektóre z obiektów odnowiono. Odkażona lub wymieniona została
gleba, posadzono nowe rośliny
i wyznaczono ścieżki dla rowerzystów i spacerowiczów.
– Jesteśmy jedynym miastem,
które podjęło się realizacji takiego projektu. Dzięki temu możemy
służyć jako przykład dla innych

– podkreśla Janusz Famulicki,
naczelnik Wydziału Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
– Nasze miasto przekształciło
się w ostatnich latach z ośrodka
przemysłowego w centrum nowoczesnej medycyny, edukacji,
kultury i turystyki. Bardzo się
cieszę, że jest to dostrzegane
z zewnątrz. Naszymi doświadczeniami chętnie dzielimy się
z innymi – podsumowuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
(hm)
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Jedna z atrakcji kompleksu
Sztolnia Królowa Luiza
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ZABRZE AKTUALNOŚCI

DWUDZIESTE URODZINY ŚWIĘTOWAŁ SALEZJAŃSKI
ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W ZABRZU

JUBILEUSZOWE
CECYLKI

Młodzi artyści na scenie
Domu Muzyki i Tańca

Wyjątkowy charakter miały zorganizowane w miniony czwartek
w Domu Muzyki i Tańca tradycyjne Cecylki. Koncert ku czci
św. Cecylii wpisał się bowiem w obchody jubileuszu 20-lecia
Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych w Zabrzu.
a obie placówki
zaczęły
funkcjonować jako Salezjański
Zespół Szkół Publicznych. Jedną
z tradycji szkoły stały się coroczne
Cecylki, czyli koncerty organizowany ku czci św. Cecylii – patronki
chórzystów, lutników, muzyków,
organistów i zespołów wokalno-artystycznych.

Salezjanie
przybyli do Zabrza
w 1997 r. W murach byłej
Szkoły Podstawowej nr 45 w dzielnicy Helenka rozpoczęło wówczas
działalność Publiczne Liceum
Ogólnokształcące Towarzystwa
Salezjańskiego. Dwa lata później
dołączyło do niego gimnazjum,

– Dzień wspomnienia świętej
Cecylii to niezwykle ważne wydarzenie w każdej wspólnocie
salezjańskiej. Dziś emocje
są wyjątkowe. Jestem bardzo
wzruszona, ponieważ możemy
się spotkać i z absolwentami,
i z osobami obecnie śpiewającymi, żeby dzielić się muzyką
i talentem – podkreśla Monika

Burdyszek, opiekunka szkolnego chóru Cantores don Bosko.
– Od początku miałam przyjemność uczestniczyć w tworzeniu
szkoły. Łezka się w oku kręci,
gdy patrzę na te dwadzieścia
lat – dodaje.
– Myślę, że to charyzmat księdza Bosko sprawił, że z małej
wspólnoty udało się stworzyć

coś wielkiego, co emanuje na
cały świat – mówi ks. Tadeusz Goryczka, dyrektor szkoły.
– Nasza szkoła istnieje już dwadzieścia lat. Jesteśmy bardzo
mocno zakorzenieni w śląskiej
ziemi. Życzenia przy takiej okazji dotyczą głównie młodzieży.
To młodzi ludzie stają przed
nowymi wyzwaniami. To oni mu-

szą decydować o swoim życiu.
Życzymy sobie, by to, czego
nauczyli się w szkole salezjańskiej, pomagało im w ich wyborach. Najważniejsze w życiu,
by potrafić się odnaleźć, odpowiedzieć na nurtujące pytania
i tak funkcjonować w społeczeństwie, byśmy wszyscy mogli się
z tego cieszyć – dodaje.
(hm)

PODCZAS UROCZYSTOŚCI W TEATRZE NOWYM PRZYZNANO TYTUŁY PROFILAKTYKA ROKU

BRONIĄ PRZED NAŁOGAMI
Marzena Oterman, Adam Ziemianin oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu
to laureaci tytułu „Profilaktyk
Roku”. Pamiątkowe statuetki
zostały wręczone podczas uroczystości zorganizowanej w poniedziałek w Teatrze Nowym.
Tytuł „Profilaktyk Roku” ma na
celu uhonorowanie działań profilaktyczno-terapeutycznych, realizowanych na rzecz mieszkańców
Zabrza. Profilaktykiem może zostać osoba lub organizacja, która

w szczególny sposób przysłużyła się mieszkańcom. Wśród
tegorocznych laureatów znalazła
się Marzena Oterman, doradca
metodyczny edukacji wczesnoszkolnej. Od 20 lat współpracuje
z Miejską Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, jest
koordynatorem programu „Kicaj
Zdrowo”, angażującego dziesiątki
zabrzańskich nauczycieli i tysiące
dzieci z klas 1-3. Poprzez zabawę
i edukację wśród najmłodszych realizuje działania profilaktyczne. Organizuje szkolenia dla nauczycieli.
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Adam Ziemianin, jako dyrektor ds.
pracowniczych kopalni „Sośnica-Makoszowy”,
współpracował
z grupą inicjatywną utworzenia Pracowniczego Punktu Konsultacyjnego. Angażował się w pomoc pracownikom kopalni uzależnionym
od alkoholu. Inicjował i organizował spotkania z dyrekcją kopalni,
kadrą kierowniczą oraz związkami
zawodowymi w celu ustalenia zasad pomagania pracownikom mających problem z alkoholem.
ZSO nr 13 doceniono za podejmowanie i włączanie się w szereg ak-

cji profilaktycznych o charakterze
zarówno lokalnym, jak i ogólnopolskim. Od ośmiu lat szkoła koordynuje program „Aktywna Młodzież”.
W 2016 r. na terenie szkoły po raz
piąty odbył się „Łańcuch czystych
serc”. To kontynuacja ogólnopolskiej akcji zapoczątkowanej przez
Marka Kotańskiego, która promuje zdrowy styl życia bez nałogów
i używek. Od trzech lat w szkole
odbywa się Miejski Konkurs Profilaktyczny „Nie dajmy się zniewolić
dopalaczom”.
(hm)
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5 potrąceń co miesiąc
Jest pieszym, ma 44 lata i miała wypadek w piątek w godzinach popołudniowych. To statystyczny obraz ofiary potrąceń samochodowych na gliwickich drogach. Jak wskazuje drogówka wypadków z udziałem pieszych
z każdym rokiem jest mniej, ale nadal najwięcej z nich zdarza się na przejściach dla pieszych.
– Chcę rozpocząć publiczną
debatę na temat dyskryminacji pieszych. Problem narasta,
jest przez władze zamiatany
pod dywan – pisze do nas
jeden z Czytelników, który pragnie zachować anonimowość.
W piśmie do Biura Projektów
"Mosty Katowice" (projektant
gliwickiego odcinka DTŚ),
podnosi problem m.in. stopniowo znikających przejść

dla pieszych na ul. Wrocławskiej i Strzody, Pszczyńskiej
i Skłodowskiej-Curie oraz
Toszeckiej przy os. Sztabu
Powstańczego.
Z kolei o poprawę bezpieczeństwa na przejściach (m.in. ich
lepsze oświetlenie) zamierza
zawnioskować do gliwickich
drogowców Ośrodek Studiów
o Mieście (OSOM). W świetle

W krzaki zamiast
do śmietnika

tych pism, warto spojrzeć w policyjne statystyki.

Gliwicach skrzyżowania o szczególnie
złej sławie.

(z 88 w 2014 roku do 66 w 2016
roku). Najwięcej z nich przypada
w okresie jesienno-zimowym.
Typowe „dni wypadkowe" to wtorek i piątek. Nieprzypadkowo to
wówczas drogówka przeprowadza najwięcej akcji pod kątem
bezpieczeństwa pieszych.

W ostatnich trzech
latach (2014-2016)
na drogach miasta
i powiatu gliwickiego
doszło do 228 wypadków drogowych Do potrąceń pieszych
z udziałem pieszych, najczęściej dochodzi
na przejściach dla
w których zginęło 21
pieszych (aż 113 z
osób, a 248 zostało
228 wypadków).
rannych.
Według danych poTo co pocieszające, liczba wylicji nie ma jednak w

Choć Czytelnicy regularnie
zgłaszają słabe oznakowanie
przejść pieszych m.in. na ul.
Toszeckiej (w pobliżu kościoła
św. Bartłomieja), na ul. Piwnej
czy na ul. Mikołowskiej.
Jednak według statystyk
w ostatnich trzech latach najniebezpieczniejszy dla pieszych
był odcinek ul. Dworcowej od
numeru 56 do skrzyżowania z ul.
Wyszyńskiego, gdzie zanotowano trzy zdarzenia. Po dwa mają
m.in. skrzyżowanie Traugutta-Lipowa, ul. Łużycka (przy nu-

padków z każdy rokiem maleje
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merach 24-28) i ul. Andersa 15.
– W ciągu trzech analizowanych lat stan bezpieczeństwa
pieszych na drogach miasta i powiatu gliwickiego uległ poprawie.
Odnotowywano mniej zdarzeń
drogowych i mniej osób rannych
– informuje policja i zapewnia,
że program poprawy bezpieczeństwa pieszych będzie kontynuowany w najbliższych latach.
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Niezależnie od działań policji
ciągle otwarte pozostaje pytanie czy za bezpieczeństwem
pieszych pójdzie też poprawa
ich komfortu przemieszczania
się po centrum miasta.

Michał Szewczyk
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W czasach, gdy każdy mieszkaniec Gliwic
musi mieć podpisaną umowę odbioru śmieci
komunalnych, a w punkcie selektywnej zbiórki
odpadów można bezpłatnie porzucić zużyte
opony, aż trudno uwierzyć, że ciągle mają
miejsce takie sytuacje jak opisywana niżej.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Gliwicach, podczas
kontroli nielegalnych wysypisk śmieci w Sośnicy, zlokalizowali nowo wyrzucone
odpady komunalne przy ulicy
Bieszczadzkiej. Po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających udało się ustalić
osobę, która przyznała się
do zanieczyszczenia terenu. Sprawca został ukarany
mandatem w wysokości 500
zł, został także zobligowany
do usunięcia odpadków, co
niezwłocznie uczynił.
Straż Miejska w Gliwicach
przypomina: zgodnie z art.
145 Kodeksu Wykroczeń –
Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca publicznie
dostępne, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród,
trawnik lub zieleniec, pod-
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lega karze grzywny do 500
złotych albo karze nagany.
Na terenie Gliwic, przy ul.
Rybnickiej nie opodal zjazdu
na A4, funkcjonuje Punkt
Selektywnej Zbierania Odpadów Komunalnych dla
mieszkańców. Można tam
bezpłatnie (dla gliwiczan)
dostarczyć: zużyte opony,
baterie i akumulatory, sprzęt
elektryczny i elektroniczny,
a także chemikalia, odpady
zielone, budowlane, rozbiórkowe i wielkogabarytowe.
Punkt nie przyjmuje tylko
szklanych butelek – z tym rodzajem odpadów należy udać
się do firmy Remondis, przy
ul. Kaszubskiej. PSZOK czynny jest od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7.00
do 17.00 oraz w soboty od
7.00 do 13.00.

9. edycja konkursu Innowator Śląska
zgłoś swoje innowacyjne rozwiązanie
do konkursu mogą przystąpić podmioty w czterech kategoriach:
•
•
•
•

mikroprzedsiębiorca
mały przedsiębiorca
średni przedsiębiorca
instytucja sektora badawczo-rozwojowego

nabór wniosków: 15 lutego – 15 marca 2017

www.gapr.pl

www.gazeta-miejska.pl
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ogłoszenia drobne

Ogłoszenie drobne można zamówić na 2 sposoby

usługi
ÔÔ !Czyszczenie dywanów (u
klienta lub odbiór) tapicerek.
Sprzątanie. Mycie okien. Firma Blitz. Tel. 32-234-2172,
kom.510-286-736.

w internecie

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. 508-145905.

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. 10.00-16.00

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
stalowych, ogrodzeń, pieców,
maszyn itp. Możliwość dojazdu z wagą. Płatność gotówką.
Bezpłatny transport. 515-191401.

ÔÔ Malowanie od 2 zł/m2 do
końca lutego, tapety, gładź.
721208759, wycena gratis.

ÔÔ KOMPLEKSOWE REMONTY MIESZKAŃ, ŁAZIENEK:
hydraulika, kafelkowanie,
gładzie, malowanie, elektryka,itp. Tel. 698-264-691.
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ÔÔ MEBLE SYSTEMOWE,
KUCHNIE, materace, zabudowy, szafy, rolety. Tel. 32
270-00-09, 695-899-863.
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ÔÔ Protezy zębowe na NFZ bez
kolejek. Tel. 730 710 102.
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Ogłoszenia
również na portalu
gazeta-miejska.pl

ÔÔ AUTO SKUP dojazd gratis,
gotówka od ręki, osobowe i
dostawcze. 509-046-998.
ÔÔ Auto skup za gotówkę.
Każdy stan, dojeżdżamy do
Klienta. 507-572-625.
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inne

ÔÔ Zatrudnię kobiety do obszywania kierownic. Praca w
Gliwicach tel. 507-582-982.

.

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

auto-moto

ÔÔ Zatrudnię zgrzewacza
pap oraz pomocnika na dach
792 013 569.
.

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

zdrowie

ÔÔ PRACA W HOLANDII OD
ZARAZ PRZY PRODUKCJI
KOSTKI BRUKOWEJ TEL.
501-638-639.

ÔÔ Dodatkowe lub stałe
zajęcie. Wspieram, uczę,
pomagam. 667-999-413.

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

nieruchomości

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

ÔÔ Dam prace miłej, komunikatywnej Rencistce lub
Emerytce. Punkt sprzedaży
nagrobków w Zabrzu/Zaborze. tel. 501 303 628.

ÔÔ Skup złomu i metali kolorowych, demontaż konstrukcji
k

szukam pracy

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

dam pracę

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

e

ÔÔ Zamienię mieszkanie
53m2 na większe ok.
80m2, 1 piętro, centrum
501412672.

ÔÔ Mężczyzna 55 lat, prawo
jazdy A.B,C, własny samochód dostawczy. Tel.
791237720.

ÔÔ Przeprowadzki wywóz
starych mebli, rtv, agd,
rozbiórki i wyburzenia. Tel.
503992431.

r

ÔÔ Transport, przeprowadzki,
wywóz starych mebli, gratów,
agd, rtv, tanio, 503992431.

ÔÔ Elektrycy! Hydraulicy!
Praca Niemcy! Zatrudnienie na umowę o pracę na
niemieckich warunkach.
Bezwzględnie wymagane
doświadczenie zawodowe!
Język niemiecki mile widziany, więcej informacji pod nr
721360899, 606388031.

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

gastronomia
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ÔÔ OBIADY - domowa jakość
od 10zł/szt. Warsztaty
szkolne CKZiU nr1, Gliwice
ul. Kozielska 1 w głównym
budynku szkoły na parterze.
Zapraszamy od 12.30 do
15.30. Tel.32 231 76 32.
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Kanał
Gliwicki
zostanie
pogłębiony

Port Gliwice. Lata 60-te XX w.

Z powodu braku odpowiednich zasobów wodnych oraz
konieczności ochrony unikatowej przyrody nie zostanie
jednak zrealizowany zamiar
zmodernizowania całej Odrzańskiej Drogi Wodnej do
kategorii IV. Na szczęście
na gliwickim kanale takich
przeszkód nie ma.

Już w tym roku mają ruszyć prace związane
z pogłębieniem Kanału Gliwickiego. Inwestycja ma kosztować około miliarda złotych.
Za dwa lata do elektrowni Opole ma tędy
popłynąć węgiel.
Kanał Gliwice był budowany od
1934 roku, a do użytku oddano
go w roku 1940. W momencie
uruchomienia, kanał Gliwicki był najnowocześniejszym
REKLAMA
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sztucznym szlakiem wodnym
w Europie. Różnicę wysokości
pomiędzy Gliwicami a Kędzierzynem – Koźle, która wynosi
44 m pokonuje się dzięki 6 po.
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Klasa IV umożliwia poruszanie
się ciągiem wodnym obiektom
o masie od 1000 do 1500
ton, do III zaś zaliczane są
jednostki pływające od 650
do 1000 ton.

.

dwójnym śluzom komorowym.
Długość kanału wynosi 44 km.
Według klasyfikacji międzynarodowej aktualnie zaliczany jest
do dróg wodnych III klasy.

popłynie węgiel
z kopalń śląskich
do elektrowni PGE
w Opolu.

Strategia rozwoju
tras śródlądowych
w Polsce zakłada
między innymi
zainwestowanie
ponad 30,7 mld
zł w tzw. Odrzańską Drogę Wodną. W niedalekiej
perspektywie z portu w Gliwicach

Według planów, cała Odrzańska
Droga Wodna od Kanału Gliwickiego do Szczecina zostanie
zmodernizowana do klasy III
z zachowaniem istniejących
odcinków klas IV i wyższych.

Kanał Gliwicki, łączący nabrzeże w Gliwicach z drogą wodną
Odry, umożliwia transport towarów, zwłaszcza masowych
i wielkogabarytowych, ze Śląska do portów Bałtyku, a dzięki
powiązaniom Odry z kanałami
Odra – Szprewa i Odra – Hawela
w Niemczech, również do wielu
przystani rzecznych i morskich
Europy Zachodniej. Jednak ze
względu na wysoki stopień zamulenia i zniszczenia istniejącej infrastruktury, niezbędna
jest jego modernizacja.

Niestety, dostosowanie do wymagań
wyższych klas żeglugi nie jest to możliwe
na całej długości
Odry, ze względu na
warunki środowiska
naturalnego, w tym
brak dostatecznych
zasobów wodnych.
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Aktualnie w Polsce transport
drogowy stanowi 86%, 12,5%
kolejowy, a jedynie 0,4% odbywa się drogą wodną. Równocześnie zobowiązania wobec Unii
Europejskiej, zawarte w tzw.
białej księdze transportu zakładają, że do 2030 roku drogą
wodną powinno odbywać się
30% transportu.
Według szacunków Ministerstwa, na użeglownienie
polskich rzek trzeba wydać
około 60 miliardów złotych.
Pieniądze mają pochodzić
z wielu źródeł – kierownictwo
resortu chce zainteresować
inwestycjami firmy energetyczne i samorządy. Planuje
też pozyskać środki unijne.
Całkowita realizacja zadania
ma nastąpić do 2030 roku.

Żaneta Mrozek-Siewierska
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Francuzi

wezmą Opla?
– Grupa PSA potwierdza, że
analizuje wraz General Motors
liczne strategiczne projekty,
których celem jest poprawa
jej rentowności i efektywności
operacyjnej, łącznie z ewentualnym nabyciem Opla – powiedziała Dorota Kozłowska,
PR manager z Peugeot Polska
Sp. z o.o.

Co taka sprzedaż
może oznaczać dla
gliwickiej fabryki
Opla?
– Oczekujemy, że w przypadku
sprzedaży naszej spółki i marki
wszystkie porozumienia zachowają ważność – mówi Mariusz

stabilnych oraz przewidywalnych miejsc pracy. Solidarność
będzie do tego zmierzać w tych
rozmowach i powinna być zaangażowana w przejrzysty oraz
uczciwy proces ewentualnej
transakcji – dodaje.

Król przewodniczący NSZZ „Solidarność” GMMP Gliwice. –
Wszyscy pracownicy potrzebują
tego bezpieczeństwa. Celem
Solidarności jest również zapewnienie załodze pewnych,

– Jesteśmy gotowi prowadzić
rozmowy z PSA w przypadku
nabycia, otwarcie, w sposób
konstruktywny i doprowadzić te
rozmowy do końca najszybciej,
jak to możliwe. Ponadto eksperci publiczni powinni uwzględnić
wpływ swoich oświadczeń i prezentacji w mediach na pracowników i ich rodziny. Ważniejsze
niż przywoływanie przerażających scenariuszy i szkodzenie
przedsiębiorstwu Opel/Vauxhall jest dążenie do uzyskania

Fot. materiały prasowe General Motors

Francuski koncern motoryzacyjny PSA poinformował
w tym tygodniu, że rozważa możliwość „potencjalnego
kupna” firmy Opel należącej do General Motors. Zdaniem
branżowych mediów transakcja jest bardzo prawdopodobna, a rozmowy na ten temat „zaawansowane”.

pozytywnego wyniku – komentuje w wydanym przez gliwickich
związkowców oświadczeniu
Wolfgang Schäfer-Klug, przewodniczący Europejskiej Rady
Zakładowej Opel/Vauxhall.
PSA to producent samochodów
marek Peugeot, Citroen i DS.
Z General Motors firma współpracuje od 2012 roku. Efektem
wspólnego projektu jest m.in.
nowy opel crossland X.

Gdyby doszło do
połączenia PSA
z General Motors,

nowy podmiot
miałby 16% udziału
w europejskim rynku producentów samochodów i byłby
drugi największym
po Volkswagenie.

Astry. Jej nowa generacja, to
jeden z bestsellerów w gamie
Opla. Od debiutu rynkowego
Opel otrzymał już ponad 320
000 zamówień na kompaktową Astrę hatchback oraz Astrę
Sports Tourer.
W styczniu tego roku dyrektor
generalny gliwickiego zakładu
Andrzej Korpak, otrzymał z rąk
prezydenta Zygmunta Frankiewicza statuetkę „Gliwickiego
Lwa” – wyróżnienie przyznawane raz w roku efektywnym
liderom firm, bądź instytucji
działających na terenie Gliwic.
(msz)

Przypomnijmy, gliwicka fabryka
Opla zanotowało w tym roku historyczne wyniki. Z linii produkcyjnej zakładu zjechało ponad
200 tysięcy nowych samochodów. To m.in. zasługa dobrej
sprzedaży nowego modelu Opla

Druga stacja? „Nie ma sensuˮ
Punkt pomiaru jakości powietrza w Gliwicach usytuowany jest
przy ul. Mewy na Sikorniku. Został tam zainstalowany w 2004
roku, a miejsce było wytypowane wspólnie, przez przedstawicieli
Urzędu Miasta oraz pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Katowicach. Jednak w styczniu bieżącego
roku gliwiccy urzędnicy niespiesznie informowali o smogu, powołując się na niemiarodajność pomiaru dla całego miasta

Faktycznie – punkt w Gliwicach jest tylko jeden, w dodatku znajduje się na obszarze osiedla przyłączonego do
miejskiej sieci ciepłowniczej.
Niemal po przekątnej miasta
– w dzielnicy Szobiszowice,
gdzie wiele domów opalanych
jest węglem, można sobie wyobrazić, że jakość powietrza
jest o wiele gorsza.

Być może dodatkowa stacja pomiarowa, oprócz możliwości uśrednienia
wyników dla całej
gminy, podniosłaby
świadomość gliwiczan o wpływie
tego, co wrzucają
do pieca, na jakość
powietrza, którym
oddychają. Jaki to
koszt?

Jak podaje Andrzej Szczygieł, naczelnik Wydziału
Monitoringu Środowiska
WIOŚ w Katowicach, stacja
z pełnym wyposażeniem to
łączny koszt około 500 tys
zł – kwota obejmuje zakup
wszystkich podstawowych
urządzeń gazowych i pyłomierza, a także wyposażenia
dodatkowego.
Składa się na to klimatyzator,
w który musi zostać wyposażony kontener, co stanowi koszt
około 60 tys zł. Analizator pyłu
zawieszonego to około 100
tys zł. Ceny te są okresowo
dosyć zróżnicowane, w zależności od kursu Euro lub dolara, ale przy tylko pomiarze
pyłu w kontenerze trzeba się
liczyć z kosztami w granicach
około 140-160 tys zł.

Pół miliona złotych nie jest kwotą, która przekraczałaby budżet

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

miasta. Ale czy
gliwiccy urzędnicy
widzą sens instalacji drugiej stacji
monitoringu jakości powietrza?
– Nie wykluczamy wykonania dodatkowych pomiarów
w różnych częściach miasta
aby ustalić stan faktyczny zanieczyszczenia powietrza, nie
ma jednak sensu stawiania
jeszcze jednego punktu pomiarowego, bo to nadal nie
będzie dawało wiarygodnych
wyników – komentuje rzecznik
Prezydenta Miasta, Marek Jarzębowski.
Rzecznik wskazuje także, że
problem smogu jest systemowy i powinien być załatwiony w skali całego kraju
– zakazem palenia w piecach
śmieciami poeksploatacyjnymi z węgla.
– (...)kolejna stacja pomia-

rowa nie poprawi jakości powietrza, bo jakość powietrza
jest już od wielu lat dobrze
zdiagnozowana i cały czas
informacje w tym zakresie
podajemy. Znacznie ważniejsze jest teraz przeznaczanie
wszystkich możliwych środków finansowych na działania przyczyniające się do
poprawy jakości powietrza
(wymiana starych kotłów,
podłączenia do sieci ciepłowniczej, termomodernizacja)
– mówi Andrzej Szczygieł
z WIOŚ.

o szybszą wymianę instalacji
grzewczych w prywatnych domach oraz w spółdzielniach
mieszkaniowych.

– Nabór wniosków o dotację
do wymiany pieca jest nieograniczony. To ludzie nie są zainteresowani zmianą instalacji
grzewczej, a my, jako Urząd nie
możemy nikomu nic nakazać.

W opozycji do tych słów staje Marek Jarzębowski, rzecznik Zygmunta Frankiewicza.
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Naczelnik wskazuje też, że przyczyną corocznych pogorszeń
jakości atmosfery w okresie
zimowym jest opieszałość
gmin, które powinny zadbać
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Reklamy na unikalnym zabytku
Modernistyczna kamienica mieszcząca się przy ul. Zwycięstwa 37, dawny dom handlowy Wiechmanna, jest
uważana za prawdziwą architektoniczną perłę. Chociaż niewielu mieszkańców zdaje sobie z tego sprawę, to
jeden z najcenniejszych architektonicznie budynków w naszym mieście. Odnotowywany w światowych publikacjach, do dzisiaj stanowi miejsce pielgrzymek pasjonatów architektury
Po likwidacji Oddziału PKO
w tym budynku pojawił się kolejny bank. Tym razem jest to
NestBank, który zamontował
swoje kasetony w sposób kłócący się się z estetyką budynku,
zasłaniający oryginalny podział
wnęk na wysokości parteru.
Historia tego miejsca sięga dwudziestolecia międzywojennego.
Obiekt został zaprojektowany
przez Ericha Mendelsohna,
a wzniesiony w latach 1921–
1922. Zleceniodawcą budowy
był gliwicki przedsiębiorca tekstylny Erich Weichmann, z pochodzenia Żyd.
W 1932 roku rodzina Weichmannów została zmuszona do
opuszczenia Gliwic. Po sprzedaży sklepu wyemigrowała do
Stanów Zjednoczonych. Sklep
i budynek został przekazany na
własność spółki Altgassen Co.
Po II wojnie światowej mieściła
się tu siedziba TPPR (Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej). Do początku lat 90. parter
zajmowała „międzynarodowa”
księgarnia Empik oraz kilka niewielkich punktów handlowych. Budynek sukcesywnie niszczał i nie
zachwycał wyglądem. Ostatecznie
jego nowy właściciel – firma Hurt-Metallco – nawiązał współpracę

21.02.2017 (nr 814)

z bankiem PKO BP. Przeprowadzono wówczas modernizację
pod konkretnego użytkownika.
W 2002 roku nastąpił w budynku
remont. Jego realizacja otrzymała
wyróżnienie Moderna 2005.

Dom tekstylny Weichmanna jest obiektem
zabytkowym, dlatego
podczas remontu starano się dość wiernie
zachować jego dotychczasowy wygląd.
Pytanie, co zmieniło
się po 15 latach, że
nowy dzierżawca –
Nest Bank – otrzymał
pozwolenie na tak dużą
ingerencję w elewację
budynku?

Zgodę na zmianę wyglądu
elewacji kamienicy wydała
Ewa Pokorska-Ożóg, która od
2002 sprawowała obowiązki
Miejskiego Kuratora Zabytków
w Gliwicach, w sierpniu 2016
zaś została powołana na stanowisko Śląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.
– Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach
wydając pozwolenie (...) na montaż semafora reklamowego i kasetonów reklamowych nie mógł
pominąć ustaleń miejscowego
planu zagospodarowania prze-

strzennego dla tego terenu, które
dopuszczają lokalizację znaków
informacyjnych o małych gabarytach tj. nazwy sklepów, firm, szyldy, neony, znaki firmowe, tabliczki informacyjne, z zastrzeżeniem,
iż powinny być one montowane
jedynie w pasie przyziemia (czyli
w strefie handlu) do linii gzymsu
nad częścią handlową jako szyldy
informujące i wizytówki danego
sklepu – informuje rzecznik prasowy Śląskiego Konserwatora
Zabytków, Mirosław Rymer.
– Kasetony te nie mają charakteru dominującego i nie uszka-

Jakub Kowalski z serwisu GrubaTektura, nie kryje irytacji nowymi reklamami na budynku.
– Montaż kasetonów we wnękach okiennych Domu Tekstylnego pokazuje jednak, że wciąż
nie potrafimy zapewnić stałej
ochrony najważniejszym gliwickim budynkom. Bez znaczenia
pozostaje niska edukacja architektoniczna społeczeństwa, które finansuje takowe dewastacje.

dzają detalu architektonicznego
budynku. (...) W ocenie ŚWKZ
w Katowicach, uwzględniając
powyższe ustalenia planu miejscowego, brak było podstaw do
odmowy wydania pozwolenia na
montaż ww. kasetonów reklamowych – dodaje rzecznik.
– Istnieją (...) narzędzia administracyjne pozwalające ustrzec
się przed ingerowaniem w wygląd wszystkich obiektów, nie
tylko tych zabytkowych. Tymczasem w Urzędzie Miejskim
brakuje stanowiska, które
umożliwiałoby otoczenie ich

stałym nadzorem i natychmiastowe reagowanie w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
nieprawidłowości występujących
podczas prowadzenia prac budowlanych – komentuje Jakub
Kowalski

– Czy konieczne jest
powołanie Architekta
Miejskiego? (...) Być
może wystarczyłoby
rozszerzenie funkcji
pełnionych dotychczas przez naczelnika
Wydziału Architektury
i Budownictwa. Dopóki jednak to się nie
stanie, dalej będziemy
drżeć przed zapowiedzią każdego remontu
– dodaje.
Budynek ma dwa piętra oraz
niewielką wieżę uznawaną za
trzecie piętro. Jest jednym z najważniejszych obiektów niemieckiego modernizmu w Polsce,
wczesnym przykładem budynku
o konstrukcji z żelbetu. Obiekt
wpisano do rejestru zabytków
27 września 1988 roku.

Żaneta Mrozek-Siewierska
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Z Gliwic do Katowic
i z powrotem

Przebywająca na urlopie bezpłatnym w gliwickim magistracie,
niegdyś miejska, ostatnio wojewódzka konserwator zabytków,
Ewa Pokorska-Ożóg, wróciła na swoje dawne stanowisko.

Jak informuje rzecznik Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Mirosław Rymer,
powodem takiej zmiany była
rezygnacja z pełnienia funkcji
wojewódzkiego konserwatora
zabytków, którą Pokorska-Ożóg
złożyła na ręce wojewody jeszcze w styczniu.
– Pani Ewa Pokorska-Ożóg
przebywała w gliwickim urzędzie na urlopie bezpłatnym.
Jest już w pracy – informuje
rzecznik prasowy Prezydenta
Miasta, Marek Jarzębowski.

ziomie wojewódzkim, została powołana 11 sierpnia 2016 roku,
kiedy to odebrała nominację
z rąk Wojewody Śląskiego, Jarosława Wieczorka. Wcześniej,
od 2002 roku realizowała te
zadania w Urzędzie Miejskim
w Gliwicach.

.

.

.

Poza funkcją urzędniczą, jest
także wykładowczynią akademicką, autorką publikacji
i uczestniczką wielu konferencji,
projektów i sesji naukowych.
Prowadziła wykłady na temat
ochrony zabytków dla pracowników instytucji samorządowych.
Mieszkańcom Gliwic jest znana
także jako autorka cykli artykułów „Kolory miasta” i „W poszukiwaniu...” na temat miejskich
zabytków i architektury.

Ewa Pokorska-Ożóg ukończyła
studia na Wydziale Architektury
Politechniki Śląskiej, a także
studia podyplomowe z zakresu
konserwacji zabytków oraz integracji europejskiej. W 2008
roku otrzymała stypendium
Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie popularyzacji

Miejska Konserwator Zabytków,
do pełnienia obowiązków na poREKLAMA

i ochrony zabytków oraz odznakę
Ministra Infrastruktury za zasługi
dla budownictwa, przyznaną na
wniosek Prezydenta Miasta.
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18 TARGI BUDOWNICTWA Instalacji i Wyposażenia Wnętrz. 24-26 lutego 2017. Gliwice

Targi potrwają 3 dni
Od 24 do 26 lutego, tradycyjnie na terenie Ośrodka Sportu
Politechniki Śląskiej w Gliwicach już po raz osiemnasty
odbędą się targi budownictwa. Impreza ta swą tematyką
obejmie sektor budownictwa, instalacji i wyposażenia
wnętrz, a także popularny w ostatnich czasach temat
odnawialnych źródeł energii.
▶ Bezpłatne porady studentów Wydziału Architektury Politechniki Śliskiej
w zakresie urządzania
i wyposażenia mieszkań wg najnowszych
trendów

Swoje stoiska zaprezentują
wystawcy z kraju i regionu,
producenci, hurtownicy, handlowcy, architekci i projektanci, banki oraz doradcy finansowi, usługodawcy.
Wystawcy demonstrują nam
cały swój asortyment, którego szukamy rozpoczynając
budowę, w jej trakcie, oraz
podczas urządzania domu. Na
targach można również skorzystać z porad architektów czy
projektantów wnętrz.

Na targach czekają
nas konkursy dla
wystawców, konkursy dla odwiedzających targi, super
promocje, prezentacje, niespodzianki.
ATRAKCJE
PODCZAS TARGÓW

▶ Szkolenie w zakresie
„Trudnego Klienta",
"Spokojnie to tylko ja"
– trudny Klient czy naprawdę istnieje?
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▶ Dla najmłodszych Warsztaty z Klubem Kreatywnego Inżyniera FLOJAMO
– 25.02 i 26.02.
▶ Konkurs dla zwiedzających, do wygrania
nagrody ufundowane
przez Firmę PROWELLNESS
Jak zapewniają organizatorzy,
tylko tutaj w jednym miejscu
i czasie można zobaczyć tyle
nowości, porównać ceny, produkty.
Gliwice 24-26 lutego, 10-17.00
Gliwice, ul. Kaszubska 28
Zaprasza A. I. R. „Promocja”
s. c. z Wadowic
Targi odbywają sie pod patronatem Prezydenta Miasta Gliwice,
Rektora Politechniki Śląskiej
oraz Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach.
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Hałaśliwe panele

jak sprawić by podłoga nie stukała
Często zdarza się, że elementy wyposażenia
wnętrz kupujemy głównie oczami jeśli podoba nam się wzór, kolor, struktura jesteśmy
w stanie zdecydować się w kilka sekund.
Niestety oprócz tych istotnych elementów estetycznych zdarza nam się zapominać o funkcjonalności, a ona zwykle uzależniona jest od
jakości użytych materiałów.
Wybór paneli laminowanych jest
ogromny, co roku producenci
prześcigają się w wymyślaniu
nowego wzornictwa. Zmieniają się trendy lansowane przez
projektantów wnętrz. Przy tak
ogromnym wyborze łatwo zdecydować się na rozwiązanie, które
sprawi, że choć będzie pięknie
wyglądać, stanie się użytkowym
koszmarem. W dodatku bardzo
hałaśliwym.

– Wszystkie posadzki układane
w systemie bezklejowym muszą
posiadać podkład podłogowy
oraz paroizolację wyjaśnia Tomasz Mielcarek, doradca salonu podłogowego direct floor
z Poznania. Te elementy są
nieodzowne z kilku powodów.
Po pierwsze folia paroizolacyjna (lub podkłady zintegrowane
z taką folią) chroni panele,
które są materiałem drewnopochodnym, przed ich największym wrogiem – wilgocią.
Po drugie podkład podłogowy
wyrównuje drobne nierówności, które mogłyby niszczyć od
spodu panele i ich łączenia oraz
pozwala na bezpieczną pracę
takiej podłodze.

Największy wpływ na drażniące odgłosy kroków ma wybór
niewłaściwego podkładu podłogowego. Tuż obok samej
podłogi jest to najważniejszy
element systemów układa.

.

.
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Na rynku dostępnych jest bardzo wiele propozycji od tzw.
gratisów dodawanych przez
sklepy przy zakupie paneli po
rozwiązania specjalistyczne.

Zatem jeśli bardziej zależy nam,
by ciszej było w naszym mieszkaniu, a nie u sąsiada poniżej, powinniśmy wybrać podkład, który
charakteryzuje wysoka poprawa
akustyczna. Na ten parametr ma
wpływ gęstość podkładu. Im wyższa tym podkład nie tylko lepiej
wycisza, ale i jest wytrzymalszy.
Dobrym przykładem takich podkładów są maty kwarcowe, które są tak trwałe, że często przy
zmianie podłogi nie ma konieczności wymieniania ich na nowe.

nych na pływająco, czyli bez
klejenia.

Dlaczego
panele stukają?

REKLAMA

– Parametrem, który decyduje
o głośności naszej podłogi, jest
poprawa akustyczna, czyli mówiąc
dźwięki odbite, które słyszymy
w pomieszczeniu. Ten parametr
często jest mylony z izolacją akustyczną, czyli dźwiękami transmisyjnymi. Izolacja akustyczna
wycisza dźwięki w dół czyli do
pomieszczania poniżej tego,

Podkład podkładowi nierówny

Folię paroizolacyjną
kładzie się na podłoże
betonowe, a na nią
podkład. Skoro od niego
w dużej mierze zależy
akustyka naszej podłogi
jaki zatem wybrać?

w którym zamontowano podłogę,
a poprawa akustyczna powoduje,
że ciszej jest w pomieszczeniu,
w którym podłoga jest ułożona wyjaśnia Tomasz Mielcarek z direct
floor. Zwykle przy wyborze podkładu zależy nam na tym drugim
parametrze, ponieważ to on decyduje o komforcie akustycznym
w pomieszczeniu.

Czym zatem kierować się przy wyborze podkładu, tak
by podłoga była jak
najbardziej cicha?
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– Ten rodzaj podkładu to najbardziej profesjonalne rozwiązanie, które może poprawić
akustykę podłogi nawet o 29%
– dodaje Tomasz Mielcarek.
Gęstość maty kwarcowej zapewnia jej też bardzo wysoką
odporność na obciążenia, co
znacznie przedłuża żywotność
podłogi chroni łączenia paneli
i pozwala się nimi cieszyć naprawdę długi czas.
Pamiętajmy o tym przy wyborze
podkładu pod panele laminowane by stąpanie po najpiękniejszej podłodze cieszyło nie tylko
oko, ale i ucho.
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DOM I OTOCZENIE

• OKNA
ENERGOOSZCZĘDNE
88 Softline
• OKNA DREWNIANO-ALUMINIOWE
• WITRYNY SKLEPOWE
• OGRODY ZIMOWE

PRODUCENT
OKIEN I DRZWI
Gliwice, ul. Bydgoska 11 • tel. (32) 270 13 11

www.quercus.com.pl

Promocja
Targowa
-15% przy zamówieniu
stolarki okiennej

Założona w 1980 roku firma Quercus jest wciąż, po upływie ćwierćwiecza, synonimem trwałości,
jakości i elegancji. Indywidualne podejście firmy do każdego klienta pozwala na zaspokojenie
wymagań nawet najbardziej wymagających odbiorców. Okna, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne
produkowane są z litego drewna. Cechuje je duża różnorodność wzorów, bogata kolorystyka
i możliwość wymiarowania wg potrzeb klienta.

26.05.2015
(nr 723)
GAZETA
MIEJSKA
Gliwice Zabrze

www.gazeta-miejska.pl

lub drzwiowej
Czas trwania promocji
do 31.03.2017 r.

21.02.2017
(nrZabrze
814)
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Tak zmniejszysz
koszty ogrzewania
Sezon grzewczy jak co roku wiąże się
z koniecznością przeznaczenia znacznej
części domowego budżetu na pokrycie kosztów ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych. Aby jednak nie popaść w wysokie
rachunki, warto wprowadzić
szereg energooszczędnych
rozwiązań, które obniżą koszty
ogrzewania. Co robić? Oto nasz
krótki poradnik.
Zamontuj nowoczesny typ kaloryferów

temperatury. Za nowszym typem grzejników
przemawia również ich
budowa – obecnie produkuje się je ze znacznie lżejszych materiałów niż kaloryfery
typu żeberkowego, co istotnie
zwiększa efektywność wymiany
ciepła.

Gdy posiadasz jeszcze starszy
rodzaj grzejników typu żeliwnego, warto pomyśleć nad ich
wymianą. Dlaczego? Starszy
model posiada większą pojemność wodną, a więc potrzebuje
więcej ilości ciepła do jej ogrzania, co wiąże się z poniesieniem większych kosztów na
ogrzewanie. Nowsze kaloryfery nie tylko znacznie szybciej
się nagrzewają i wychładzają,
ale i są wyposażone w termostaty umożliwiające regulację
REKLAMA
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Dopasuj temperaturę grzejnika do rodzaju pomieszczenia
Najwyższą ustaw w łazience,
najniższą – w sypialni i kuchni. Optymalna temperatura po.
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Ważne jest to w szczególności,
gdy ściany budynku są niedostatecznie docieplone lub gdy
grzejniki znajdują się we wnękach o niewielkiej izolacyjności
termicznej. Ekrany są proste
w montażu, posiadają niewygórowaną cenę, a ich instalacja może
przyczynić się do zmniejszenia
kosztów ogrzewania nawet o 4%.

Zasłonięte grzejniki powodują nawet 20% obniżenie efektywności
ich funkcjonowania. Związane jest
to z utrudnieniem oddawania
ciepła przez kaloryfer – ogrzanie
pomieszczenia, w którym znajduje
się zasłonięty lub zabudowany
grzejnik jest trudniejsze i wymaga
wyższej temperatury, a to z kolei
przyczynia się do zwiększenia
rachunku za energię. Należy
pamiętać, że meble powinny
znajdować się w odległości co
najmniej 10 cm od grzejnika, co
umożliwi swobodne przenikanie
ciepła do pomieszczenia i nie
spowoduje jego utraty. Suszenie
prania na grzejnikach podobnie
jak ich zasłanianie uniemożliwia
dopływ ciepła do wnętrza, a w dodatku wytwarza wilgoć, mogącą
spowodować pojawienie się na
ścianach pleśni.

wietrza powinna
wynosić około
20°C – będzie odpowiednia dla odczuwania komfortu cieplnego
oraz właściwa pod względem
oszczędności energii. W czasie nieobecności w domu
przekręć termostat i zmniejsz
natężenie ogrzewania salonu,
podobnie postąp z pokojami,
które są rzadziej użytkowane.
Redukcja temperatury o 1°C
spowoduje zmniejszenie kosztów ogrzewania nawet o 6%.
Zbyt wysoka temperatura powietrza działa negatywnie na
zdrowie mieszkańców.

Regularnie
wietrz mieszkanie

Kontroluj
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Pamiętaj jednak o ustawieniu
termostatu na najniższy poziom
lub całkowitym jego wyłączeniu.
Rób to często i krótko – optymalnie zaleca się wietrzyć pomieszczenie 2-3 razy dziennie
( rano, popołudniu i wieczorem)
przez okres około 5 minut, ale
gdy zauważysz na oknach parę
wodną od wewnętrznej części –
wywietrz pomieszczenie jak najszybciej. Właściwe wietrzenie
wnętrz nie tylko jest sposobem
na oszczędność energii, zmniejszenie kosztów ogrzewania,
ale również pozwala uniknąć
problemów związanych z zawilgoceniem oraz zwiększa
komfort mieszkania. (oprac.
publikuj.org)

Nowoczesny kocioł
grzewczy znacząco
przyczyni się do
obniżenia rachunków

Gdy usłyszysz płynącą w grzejnikach wodę lub poczujesz, że
temperatura grzejnika jest nie.

Zleć instalację wysokiej jakości urządzenia do ogrzewania
pomieszczeń. Nowoczesny
kocioł, wyposażony w automatyczną regulację temperatury i centralnego ogrzewania
przyczyni się do oszczędności
energii nawet do 30%. Warto
również pomyśleć nad pompą
ciepła, która jest nowoczesnym i ekologicznym sposobem ogrzewania – energia
pobierana jest ze środowiska
naturalnego, a następnie wykorzystywana w procesie ogrzewania. Inwestycja w pompę
ciepła pozwala nawet na 70%
oszczędności.

Zamontuj za
grzejnikami ekrany

Nie zasłaniaj
grzejników

Optymalna temperatura
powietrza w pomieszczeniu
powinna wynosić około 200C

Postaw na
nowoczesność

regularna jak najszybciej zdecyduj się na jego odkamienianie.
To samo dotyczy także innych
urządzeń grzewczych – dzięki
temu nie tylko koszty energii
będą niższe, ale i ich żywotność
będzie przedłużona.
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wielkich pomysłów
na małą przestrzeń
Jasne kolory
Niewielka przestrzeń nie lubi
ciemnych zakamarków, przez
które wydaje się jeszcze bardziej przytłaczająca.

Sprytne schowki

Dzięki bieli, beżom i szarościom,
nawet najmniejsze mieszkanie
optycznie zyskuje
wrażenie lekkości
i świeżości.

Niezależnie od posiadanego
metrażu i ilości znajdujących
się na nim przedmiotów, są rzeczy obecne w każdym domu.
Drabinka, deska do prasowania
czy podręczna skrzynka z narzędziami to przedmioty, które
niekoniecznie służą dekoracji,
sięga się po nie stosunkowo
rzadko, jednak trzeba znaleźć
dla nich miejsce.
– W mieszkaniach o powierzchni mniejszej niż 30 metrów
kwadratowych (a to wcale nierzadko wybierany metraż np. na
pierwsze samodzielne lokum),

Ciemne kolory sprawdzą się
jednak, aby wzmocnić złudzenie głębi: warto zastosować je
na niewielkich płaszczyznach,
takich jak wnęki, czy niewielkie
ściany na przykład w głębi holu.
REKLAMA
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Wyjściem z takiej
sytuacji są meble
robione na wymiar.

trudno o spiżarnię czy obszerną
szafę w zabudowie. Warto wykorzystać przestrzeń tak, by każdy
jej fragment spełniał określoną
funkcję. Drabinę czy deskę do
prasowania można powiesić na
ścianie dzięki temu, nie będą
zajmować cennego miejsca
w szafie czy podłodze, a dodatkowo mogą stanowić ciekawy,
designerski element wystroju
wnętrza – mówi Joanna Lisowska, ekspert firmy Uniprofil.
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Antresola, czyli
podwyższenie,
najczęściej wykorzystywana jest jako
łóżko, a pod nią zyskuje się przestrzeń
na przykład do
pracy, lub na szafę.
Można jednak zaaranżować ją
inaczej, przeznaczając antresolę na dodatkowe miejsce do
przechowywania lub zabawy.
To rozwiązanie o tyle ciekawe, że pozwala uatrakcyjnić
pomieszczenie dzięki wielu
możliwościom aranżacji antresoli: w stylu nowoczesnym,
z romantycznym baldachimem
lub ukrytej w postaci zabudowy.
(publikuj.org)

Każdy, kto musi walczyć o najmniejszy metr powierzchni wie,
jak uporczywe potrafią być w takiej sytuacji pełnowymiarowe
drzwi, które wymagają dodatkowego miejsca – na przykład
wtedy, gdy są otwarte. Zamiast
potykać się o nie i rezygnować
z zagospodarowania przestrzeni,
którą zajmują, warto rozważyć
drzwi rozsuwane – chowane
w ścianie lub nachodzące na

Zastosowanie w pomieszczeniu
luster, zwłaszcza tych wklejanych w ścianę i ciągnących się
od podłogi po sufit to niezawodny sposób na poprawę wrażenia przestrzeni. Lustro zda
egzamin w każdym pomieszcze-

.

Jeśli miejsca brakuje na poziomie
podłogi, trzeba uciekać wyżej.

Przesuwne drzwi

Wielofunkcyjne Lustra
meble na wymiar

.

Antresola

Efektowny,
tani i skuteczny sposób – czego
chcieć
więcej?

Blat zamiast tradycyjnego biurka, łóżko zwężone o kilka centymetrów lub szafa zabudowana
pod sam sufit to te triki, które
sprawią, że nawet najbardziej
ciasny pokój pomieści wszystkie niezbędne sprzęty. Poza
tym, meble według własnego
projektu to pole do popisu dla
wyobraźni, ponieważ mogą przybrać dowolną formę i wygląd.

W niewielkich, często nieustawnych mieszkaniach trudno optymalnie wykorzystać przestrzeń
korzystając z gotowych mebli.
Ich wymiary często powodują, że z trudem mieszczą się

nią. – To rozwiązanie powoduje, że pomieszczenie zyskuje
dodatkową powierzchnię użytkową, niezależnie od tego, czy
drzwi są otwarte, czy zamknięte
– ocenia ekspert Uniprofil. Drzwi
przesuwne są też same w sobie
elementem dekoracyjnym, urozmaicają pomieszczenia i dodają
im charakteru. Pełne lub przeszklone, zapewniają intymność
i w ciekawy sposób oddzielają
strefy w mieszkaniu, a przy tym
są mobilne i wygodne.

Poza tym, na niewielkiej przestrzeni lustro stanowić będzie
nie lada dekorację zwłaszcza, jeśli zostanie oprawione
w ozdobną ramę.

w niewielkich pomieszczeniach,
a jeśli nawet to pozostawiają
niewykorzystane przestrzenie,
co jest niepotrzebnym marnotrawstwem miejsca.

Większość Polaków mieszka na powierzchni między 30 a 50
metrów kwadratowych. Czy taka przestrzeń może być komfortowa i funkcjonalna? Jak najbardziej, ale pod jednym warunkiem: jej zagospodarowanie musi być przemyślane, a zastosowane rozwiązania szyte na miarę.
W zestawieniu z dominującymi w pomieszczeniach jasnymi
barwami, wyeksponują pojedyncze miejsca, a mieszkanie nie
będzie sprawiało wrażenia płaskiej powierzchni.

niu: przedpokoju, sypialni czy
łazience. To tania i efektowna
metoda. – Dodatkowo, umieszczenie lustra w pobliżu źródła
światła okna, lub oświetlenia
sztucznego, pozwoli rozjaśnić
pomieszczenie dzięki jego odbiciu – dodaje Lisowska.
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DOSTĘPNE SĄ NOWE MIESZKANIA MIĘDZYGMINNEGO TOWARZYSTWA
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO PRZY UL. ŻYWIECKIEJ W ZABRZU

WYBIERZ MIESZKANIE
DLA SIEBIE!

Jeden z gotowych budynków

Są nowocześnie zaprojektowane i położone w malowniczej okolicy. Równie blisko jest stąd do
autostrady A4, jak i centrum miasta. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego oferuje
atrakcyjne mieszkania na osiedlu powstającym przy ul. Żywieckiej w Zabrzu.

WYSOKOŚĆ PARTYCYPACJI
DLA DOSTĘPNYCH MIESZKAŃ:
1-pokojowe
2-pokojowe
2-pokojowe
2-pokojowe
2-pokojowe
2-pokojowe
3-pokojowe
3-pokojowe
3-pokojowe
3-pokojowe
3-pokojowe

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

powierzchni
powierzchni
powierzchni
powierzchni
powierzchni
powierzchni
powierzchni
powierzchni
powierzchni
powierzchni
powierzchni

37,98 mkw
48,97 mkw
50,74 mkw
56,41 mkw
58,69 mkw
59 mkw
60,65 mkw
61,65 mkw
68 mkw
69 mkw
70 mkw

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

20.000
35.000
36.000
40.000
41.000
42.000
53.000
54.000
60.000
61.000
62.000

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

cych się na wózkach inwalidzkich. Z myślą
o lokatorach przygotowane zostały między innymi wózkownie, suszarnie oraz
parking. Mieszkańcy mają zapewniony
dostęp do Internetu, telewizji kablowej
i centralnego ogrzewania.
Aby zamieszkać w wybranym lokalu, wystarczy partycypacja w kosztach jego budowy oraz wpłata kaucji w wysokości 12krotnego czynszu.
RT

© autorzy OpenStreetMap, OpenStreetMap.org

Na osiedlu przy ul. Żywieckiej dobiegła
właśnie końca budowa trzeciego bloku.
Docelowo w dwunastu budynkach powstanie tu 156 mieszkań, z przewagą
dwu i trzypokojowych, o powierzchni
od 37 do prawie 70 metrów kwadratowych. Trzykondygnacyjne bloki charakteryzują się prostą, funkcjonalną
architekturą. Parter dostępny jest dla
osób niepełnosprawnych, poruszają-

Tak
prezentuje się
wykończone
mieszkanie
3-pokojowe

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY:
Szczegółowe informacje na temat dostępnych mieszkań można uzyskać w siedzibie Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
przy ul. Towarowej 1 w Tarnowskich Górach oraz pod numerami telefonów (32) 380-90-06, 505-810-363. E-mail: sekretariat@mtbstg.pl.
Wnioski mieszkaniowe i regulamin przydziału mieszkań są do pobrania na stronie internetowej www.mtbstg.pl.
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ZNAKOMITY PRZED LATY PIŁKARZ GÓRNIKA
ZABRZE ŚWIĘTOWAŁ 80. URODZINY

STO LAT,
PANIE JANIE!
Jak Kowalski

Osiemdziesiąte urodziny obchodził 15 lutego Jan Kowalski, były piłkarz Górnika, który z zabrzańską
drużyną sześciokrotnie zdobył tytuł mistrza Polski. Jubileusz był okazją do zorganizowania
okolicznościowego spotkania.
Jan Gerard Kowalski urodził
się w Zabrzu 15 lutego 1937 r.
Zanim w 1956 r. trafił do Górnika, był zawodnikiem Pogoni
Zabrze. W Górniku występował przez wiele sezonów
(147 występów) na pozycji
pomocnika, zdobywając pięć
bramek. Seryjnie zdobywał tytuły mistrza Polski. W kadrze

zadebiutował 4 maja 1960 r.
w meczu ze Szkocją. Łącznie
w biało-czerwonych barwach
rozegrał dziesięć oficjalnych
spotkań. Po zakończeniu kariery piłkarskiej rozpoczął
pracę trenerską. Prowadził
pierwszą drużynę Górnika. Od
ponad 30 lat związany jest
z Gwarkiem Zabrze.

– Moim największym sukcesem jest to, że grałem
przez tyle lat w Górniku Zabrze – mówi Jan Kowalski.
– W Gwarku tez jestem od samego początku. Razem z kolegami
wychowaliśmy wielu zawodników ligowych i reprezentantów.
To też jest sukces. Moja rola
jako trenera już się skończyła,

ale mam dobrych następców,
którzy kontynuują tę pracę i też
odnoszą sukcesy – dodaje.
Pana Jana okazji urodzin odwiedzili m.in. jego koledzy z boiska,
obecni piłkarze i trenerzy Górnika
oraz przedstawiciele samorządu.
– To człowiek, który ze sportem
związany jest od dziesiątego
roku życia. Mamy więc podwój-

ny jubileusz. Osiemdziesiąte
urodziny oraz siedemdziesiąt lat
pracy i służby na rzecz sportu. To
piękny wynik. Cieszymy się obecnością pana Jana i życzymy mu
wszystkiego, co najpiękniejsze
– uśmiecha się prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
– Życzymy przede wszystkim
zdrowia, bo to najważniejsze.

I tego, żeby jak najwięcej młodych piłkarzy trafiało z Gwarka do Górnika – mówi Adam
Danch, wychowanek Gwarka,
a obecnie kapitan Górnika Zabrze.
– To wspaniały człowiek i życzę
mu, żeby był z nami jak najdłużej – podkreśla Marcin Urynowicz, zawodnik Górnika. (hm)

W SPRZEDAŻY SĄ BILETY NA SPARING GÓRNIKA ZABRZE Z FK FOTBAL TRINEC

Próba generalna przed wznowieniem rozgrywek
To będzie próba generalna
przed ligowym pojedynkiem
Górnika Zabrze z GKS-em
Tychy. Na piątek 24 lutego
zaplanowano mecz sparingowy Trójkolorowych z FK Fotbal Trinec. Bilety na to spotkanie dostępne są w cenie
5 złotych.
Mecz będzie mogło obejrzeć
5175 kibiców. Dla publiczności przeznaczono dolne
sektory trybuny wschodniej.
Sprawdzian będzie również do-

brą okazją, by zabrzańskiej publiczności przedstawić nowych
zawodników
zabrzańskiego
Górnika. Początek meczu o godzinie 18. Bilety dostępne są
w sklepie kibica na stadionie
oraz za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.
arenazabrze.pl. W dniu meczu
uruchomione również zostaną
kasy na promenadzie Areny
Zabrze.
Przypomnijmy, że mija właśnie rok, odkąd Arena Zabrze
zainaugurowała
działalność.
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W lutym 2016 r. Wielkie Derby Śląska zobaczyło ponad 24
tysiące fanów Trójkolorowych.
To pokazuje ogromny potencjał nie tylko Górnika Zabrze,
ale też zabrzańskiego sportu.
3 marca meczem z GKS-em Tychy zainaugurowana zostanie
runda rewanżowa rozgrywek
I ligi. Oprócz oferty karnetów
i biletów klub przygotował specjalną propozycję „Rodzinne kibicowanie Trójkolorowym”. Szczegóły można znaleźć na stronie
www.gornikzabrze.pl.
(hm)
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Mija rok od otwarcia Areny Zabrze

21.02.2017 (nr 814)

