
W województwie śląskim od 
początku tego roku zginęło na 
przejściach dla pieszych prawie 
30 osób. Kampania śląskiej 
drogówki „Przejście oddaj pie-
szym” ma skłonić kierujących 
do zachowania większej ostroż-
ności. – Aglomeracja śląska 
jest bardzo mocno zurbanizowa-
na. Mamy dużo dróg, a natęże-
nie ruchu jest wysokie. Liczba 
potrąceń na przejściach dla 
pieszych jest w efekcie zdecy-
dowanie większa niż w innych 
częściach kraju – zwraca uwagę 

podinsp. Robert Piwowarczyk, 
naczelnik Wydziału Ruchu Dro-
gowego Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach. – Dlatego 
oprócz działań o charakterze 
kontrolnym postanowiliśmy 
ruszyć z akcją profilaktyczną 
– dodaje.
W zabrzańskiej odsłonie przed-
sięwzięcia wzięli udział popu-
larni piłkarze Górnika, którzy 
w centrum miasta wręczali pa-
miątkowe upominki i zaprosze-
nia na mecz kierowcom ustępu-
jącym pierwszeństwa pieszym.

– Takie akcje są bardzo ważne 
ze względów bezpieczeństwa. 
Zdrowie i życie są przecież naj-
ważniejsze – podkreśla Marcin 
Urynowicz, napastnik Górnika 
Zabrze. 
– Kierowcy, jeżeli widzą przej-
ście dla pieszych, muszą zwal-
niać i zachować szczególną 
ostrożność. Z drugiej strony 
bardzo istotne jest, żeby piesi, 
chociaż mają pierwszeństwo, 
będąc już na przejściu dla pie-
szych, zwracali uwagę na to czy 
kierujący ich widzi i odpowied-

nio wcześnie zareagował, żeby 
się zatrzymać – podkreśla pod-
insp. Robert Piwowarczyk.
Warto zwrócić uwagę, że w Za-
brzu nie doszło w tym roku do 
ani jednego śmiertelnego po-
trącenia pieszego na pasach. 
– Trzeba kształtować wyobraźnię, 
zarówno u kierowców, jak i wśród 
przechodniów, którzy wchodzą 
na pasy. Brak rozwagi i prze-
sadny, czasami nieuzasadniony 
pośpiech mogą doprowadzić do 
tragedii – mówi prezydent Zabrza 
Małgorzata Mańka-Szulik.   (hm)
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Znani piłkarze Górnika Zabrze bohaterami 
akcji prewencyjnej śląskiej drogówki
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Przez 
zabawę 
do wiedzy

Upominki kierowcom 
wręczał m.in. najlepszy 
strzelec ekstraklasy 
Igor Angulo

Z murawy na przejście 
dla pieszych

Igor Angulo, Marcin Urynowicz 
i prezydent Małgorzata Mańka-Szulik

Zaproszenie na mecz z rąk piłkarzy Górnika Zabrze mogli otrzymać w ubiegłym tygodniu 
kierowcy, którzy zatrzymali się przed przejściem, by ustąpić pierwszeństwa pieszym. Znani 

sportowcy włączyli się w ten sposób do kampanii śląskiej drogówki „Przejście oddaj pieszym”. 

Co,
Gdzie, 
Kiedy
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Biskup nominat Andrzej Iwa-
necki urodził się 3 listopada 
1960 r. w Siemianowicach 
Śląskich. W latach 1979–
1986 studiował w Wyższym 
Śląskim Seminarium Du-
chownym w Krakowie, 
które później zostało 
przeniesione do Kato-

wic. W czasie studiów 
odbył obowiązkowy 
rok pracy w kopalni 
„Siemianowice”. 27 
marca 1986 r. otrzy-

mał święcenia kapłań-
skie z rąk bp. Damia-
na Zimonia. 
Nowy biskup pomoc-

niczy wybrał jako hasło 
biskupie zawołanie „Je-

zus jest Panem”. Podkre-
śla, że w swojej posłudze 

chce kierować się przede 
wszystkim zaufaniem do Boga 
i realizować Jego wolę. Biskup 

nominat, mówiąc o priorytetach 
w swojej posłudze, wskazuje na 
potrzebę jedności w rodzinach, 
parafiach, wśród osób duchow-
nych. – Pan Jezus modlił się za 
swoich uczniów, aby byli jed-
no. Chcę te słowa realizować 
w swoim życiu. Ufam, że z Bożą 
pomocą to będzie możliwe –
mówi biskup nominat Andrzej 
Iwanecki. 
Podkreśla, że praca probosz-
cza pokazała mu, że ważny jest 
kontakt z wszystkimi wiernymi. 
– Jeśli parafia jest zdrowa, to 
buduje Kościół powszechny. 
Trzeba na co dzień być zasłu-
chanym w potrzeby ludzi, być 
blisko ich spraw – zaznacza 
nowy biskup pomocniczy diece-
zji gliwickiej.
Nawiązując do wybranego za-
wołania biskupiego „Jezus jest 
Panem”, mówi o konieczności 
stawiania Chrystusa na pierw-

szym miejscu w swoim życiu. 
– Uważam to za niezwykle waż-
ny warunek spełnienia się. To 
zawołanie było w moim sercu 
od początku kapłaństwa. Na 
obrazku prymicyjnym miałem 
napis „Panem jest Jezus” 
– wspomina ks. Andrzej Iwa-
necki.
Nowy biskup pomocniczy diece-
zji gliwickiej jest aktywny spor-
towo, m.in. jeździ na nartach 
oraz gra w siatkówkę. Jego 
ojciec Wilhelm był reprezen-
tantem Polski w piłce ręcznej. 
Hobby biskupa nominata to 
przed wszystkim aktywny sport 
oraz kibicowanie. Lubi muzykę i 
śpiew. Gra na gitarze, pianinie, 
harmonijce ustnej, a nawet na 
perkusji. - Nasza rodzina była 
zawsze muzykalna. Wspólnie 
śpiewaliśmy, szczególnie kolę-
dy – uśmiecha się ks. Andrzej 
Iwanecki.

Biskup nominat jest związany 
m.in. z Odnową w Duchu Świę-
tym oraz Ruchem Światło-Życie. 
Jego rodzice tworzyli ruch Do-
mowego Kościoła w archidie-
cezji katowickiej. Nowy biskup 
pomocniczy diecezji gliwickiej 
był w przeszłości dziekanem de-
kanatu zabrzańskiego, konsul-
torem diecezjalnym, członkiem 
Diecezjalnej Rady Kapłańskiej 
i moderatorem rejonowym Ruchu 
Światło – Życie. Papież Benedykt 
XVI w 2008 r. mianował go pra-
łatem. Biskup nominat Andrzej 
Iwanecki otrzyma święcenia bi-
skupie 7 stycznia 2018 r. o godz. 
12.30 w katedrze gliwickiej.
– Z radością przyjęliśmy infor-
mację, że duszpasterz z Zabrza 
zostanie biskupem. Serdecznie 
gratulujemy i zapewniamy o na-
szej pamięci w modlitwie – pod-
kreśla prezydent Zabrza Małgo-
rzata Mańka-Szulik.  (hm)
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Dotychczasowy proboszcz zabrzańskiej parafi i św. Franciszka z Asyżu, 
ks. prałat Andrzej Iwanecki, został nowym biskupem pomocniczym 

diecezji gliwickiej. O decyzji papieża Franciszka poinformowała 
w sobotę Nuncjatura Apostolska. 

21.11–27.11.2017 (nr 853)

Proboszcz z Zabrza
 nowym biskupem

PAPIEŻ FRANCISZEK MIANOWAŁ KS. PRAŁ. ANDRZEJA IWANECKIEGO 
BISKUPEM POMOCNICZYM DIECEZJI GLIWICKIEJ

Zakończyła się budowa pierwszego 
z kilku planowanych mikrotuneli 
w ramach prac przy budowie nowej 
magistrali ciepłowniczej, która po-
łączy bytomską sieć ciepłowniczą 
z powstającą w Zabrzu nowoczesną 
elektrociepłownią. W ziemi znala-
zło się już ponad 7 z planowanych 
10 kilometrów rur ciepłowniczych. 

– Aby ograniczyć ingerencję 
w otoczenie i środowisko natu-
ralne, sieć łącząca Zabrze i By-
tom jest prowadzona pod ziemią, 
a część prac jest wykonywana 
innowacyjną metodą tak zwanego 
mikrotunellingu, która pozwala na 
bezwykopowe układanie rur. Cie-
szymy się, że budowa pierwszego 
mikrotunelu już się zakończyła. 
Obecnie przygotowujemy się do 
realizacji jednego z najbardziej 

wymagających elementów sieci, 
czyli około 200-metrowego prze-
wiertu pod drogą krajową numer 
88 i torami kolejowymi – mówi 
Kamila Zybura-Pluta, manager 
projektu z Fortum.
Nowa magistrala zostanie wybu-
dowana w całości z wyproduko-
wanych w Zabrzu rur preizolowa-
nych, wyposażonych w system 
wykrywania awarii, co pozwoli na 
lokalizację wszelkich nieszczel-
ności. Sieć zostanie wykonana 
w technologii mikrotunellingu 
również pod rzeką Bytomką oraz 
torami tramwajowymi.
Oprócz postępujących prac zwią-
zanych z budową sieci Fortum 
rozpoczęło również budowę pom-
powni na terenie Elektrociepłowni 
Miechowice w Bytomiu. Będzie 
ona stanowiła istotny element 

zaplanowanego systemu cie-
płowniczego. Wartość inwestycji 
szacowana jest na około 10 mln 
zł. Łączna wartość projektu budo-
wy sieci Zabrze-Bytom wyniesie 
z kolei około 60 mln zł.
– Budowa sieci ciepłowniczej łą-
czącej Zabrze i Bytom jest istot-
nym elementem kompleksowego 
planu inwestycyjnego Fortum dla 
śląskich miast. Dzięki naszym 
inwestycjom, które docelowo 
przekroczą łącznie miliard złotych, 
zapewnimy pewne i bezpieczne 
dostawy ciepła sieciowego do 70 
tysięcy gospodarstw domowych. 
Zgodnie z planem budowa sieci 
ma się zakończyć w listopadzie 
2018 roku, wraz z oddaniem no-
wej zabrzańskiej elektrociepłowni 
– podsumowuje Kamila Zybura-
-Pluta. (hm)

POD DROGAMI I TORAMI
TRWA BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ PROWADZĄCEJ OD NOWEJ ELEKTROCIEPŁOWNI W ZABRZU

W ziemi ułożono już ponad 7 km rur

Proboszcz z ZabrzaProboszcz z Zabrza
 nowym biskupem

Ks. prałat Andrzej Iwanecki 
w styczniu otrzyma święcenia biskupie



3

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrzewww.gazeta-miejska.pl

gliwice

21–27.11.2017 (nr 853)

Na Placu Krakowskim dobie-
ga końca rozbiórka sceny mu-
zycznej. Po modernizacji plac 
zmieni charakter, a większość 
imprez i uroczystości zostanie 
przeniesiona do Hali Gliwice lub 
na scenę kameralną powstająca 
w Parku Chrobrego.

Krak żegna huczne imprezy

R E K L a M a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Warunki dotyczą Pożyczki Ekspresowej, która zostanie przeznaczona w min. 50% na spłatę zobowiązań 
kredytowych w innych bankach. Pożyczka nie może być przeznaczona na spłatę innych zobowiązań 
kredytowych zaciągniętych w Banku Pekao S.A. Wniosek  o udzielenie pożyczki lub formularz kontaktowy 
należy złożyć w terminie do 30.11.2017 r. 
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla pożyczki wynosi 9,00% (przy następujących 
założeniach: całkowita kwota pożyczki – 30 500 zł, oprocentowanie zmienne – 7,76% w stosunku rocznym, 
całkowity koszt kredytu – 8063,02 zł, w tym: prowizja za udzielenie pożyczki – 714,82 zł, odsetki – 7348,20 zł, 
całkowita kwota do zapłaty – 38 563,02 zł, płatna w 66 ratach miesięcznych po 575,57 zł, 67. rata 
wyrównująca – 575,40 zł, kwota udostępniana Pożyczkobiorcy – 30 500 zł). Informacja została podana wg 
stanu na dzień 4.10.2017 r. na podstawie przykładu reprezentatywnego.
Pozostałe informacje dostępne sa w placówkach Banku oraz pod numerem infolinii 801 365 365 (opłata wg 
cennika operatora). Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Bank 
podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu oceny zdolności kredytowej. Kredytodawcą jest Bank 
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Zapraszamy do oddziałów w Gliwicach:
ul. Berbeckiego  4, tel. 32 330 69 18/13 
ul. Zwycięstwa 65, tel. 32 200 42 77/78
(opłaty wg cennika operatora)

Rozbiórkę estrady na Placu Kra-
kowskim prowadzi firma „Kora-
bud”. W miejsce sceny pojawi 
się trawnik i elementy małej 
architektury. Koszt przedsię-
wzięcia to 182 tysiące złotych. 
Wiosną powinien ruszyć drugi 
etap modernizacji – remont try-
bun wraz z wymianą krzesełek. 

PRIORYTET: 
OGRANICZYĆ 
HAŁAS
Demontowana scena w ostat-
nim czasie używana była spora-
dycznie (m.in. przez gliwickich 
organizatorów „Czarnego Pro-
testu” lub podczas obchodów 
święta policji). 

Duże koncerty 
odbywały się na 
scenie mobilnej, 

konstruowanej do-
raźnie na potrzeby 
konkretnych wy-

darzeń. Taki zabieg 
miał ograniczyć 

hałas, na jaki skar-
żyli się mieszkań-
cy sąsiadującego 
z Placem Krakow-

skim bloku przy ul. 
Łużyckiej. 

Wszystko wskazuje na to, że 
ten problem wkrótce zostanie 
rozwiązany definitywnie. Jak 
informuje Marek Jarzębowski, 
rzecznik prezydenta Gliwic, już 
od przyszłego roku pod koncerty 
i inne wydarzenia estradowe de-
dykowane zostaną sceny w Hali 
Gliwice i w Parku Chrobrego. 
„Krakowski” zostanie jedynie 
z uroczystościami o charakte-
rze oficjalnym, jak np. rocznica 
Konstytucji 3 Maja. 

 – Trzeba być elastycznym 
w organizacji takich wydarzeń 
w mieście, dlatego zapewniam, 
że nie znikną one z Placu Kra-
kowskiego całkowicie. Nato-
miast walorami scen w Hali 
Gliwice i plenerowej w Parku 

Chrobrego jest ich lokalizacja, 
z dala od zabudowań i dobre 
skomunikowanie – tłumaczy 
Jarzębowski. 

„Elastyczność”, 
o której wspomina 

rzecznik prezy-
denta, oznacza też 
„obdarowanie” wy-
darzeniami repre-

zentacyjnego Placu 
Piłsudskiego, gdzie 
tak jak dotychczas 

mają odbywać 
się m.in. obchody 
Święta Niepodle-

głości. 

Kwestią otwartą pozostaje 
jeszcze organizacja imprez 
sylwestrowych, które niemal 
co roku odbywają się właśnie 
na „Kraku”. Podobnie będzie 
jeszcze i podczas nachodzą-
cej zabawy sylwestrowej. Czy 
będzie to ostatnia „głośna” 
impreza na Placu Krakowskim 
– decyzje w tej sprawie jeszcze 
nie zapadły.

KRÓTKA,  
ALE BURZLIWA 
HISTORIA
Estrada na Placu Krakowskim 
powstała w 1999 roku. Ówcze-
sna modernizacja pochłonęła 
blisko milion złotych, ale już 
siedem lat później przyszłość 
obiektu stanęła pod znakiem 
zapytania. Konstrukcja za-
daszonego wówczas obiektu 
okazała się niestabilna, a dach 
nad sceną zaczął się uginać. 
Pikanterii sprawie dodawał fakt, 
że za jej wykonanie odpowia-
dała firma Eko-Tech 2, odpo-
wiedzialna za wadliwy projekt 
hali Międzynarodowych Targów 
Katowickich. Gliwicki Magistrat 
zdecydował o zamknięcie obiek-
tu, a zadaszenie sceny zostało 
rozebrane. Od tej pory estrada 
prezentowała się już znaczenie 
skromniej.
� Michał�Szewczyk

Scena na Placu Krakowskim... ...została rozebrana
w 2007 roku



 Ô Kupię radia, wzmacnia-
cze, 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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Ogłoszenia drobne również na
 gazeta-miejska.pl

moduł reklamowy
tej wielkości
kosztuje tylko

78 zł
netto

Szczegóły na
www.gazeta-miejska.pl
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 Ô POŻYCZKA NA DO-
WÓD. Bez zaświadczeń, 
minimum formalności. 
Zadzwoń: 32 706-10-48.

dam pracę
 Ô Apteka Zdrowit zatrudni 

technika farmaceutycznego 
do apteki w Zabrzu, adres 
email praca@aptekizdrowit.pl  
nr tel. 783-949-130.

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

 Ô Windex Holding zatrudni 
inżynierów po studiach. 32 
6301010 kadry@whs.com.pl

 Ô Zatrudnię pracownika do 
prac ogólnobudowlanych. 
Tel. 607-939-760.

usługi
 Ô ! SERWIS KOMPUTE-

ROWY, dojazd do klienta, 
tel. 798-867-888, www.
pcpomoc.com

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

 Ô ELEKTRYK - Pomiary 
ochrony przeciwporażeniowej-
-protokoły. Zaświadczenia dla 
energetyki. Podłączenia płyt 
indukcyjnych - wpis do gwa-
rancji. Prowizorki budowlane. 
Przeróbki instalacji. Usuwanie 
awarii itd. UPRAWNIENIA E+D. 
508-145-905, www.abirox.pl

 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 Piece kaflowe demontaż, 
wywóz gruzu i wynoszenie od-
padów. Tanio 503992431.

 Ô RTV NAPRAWA DOMOWA. 
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, 
uprzątanie piwnic, strychów, 
mieszkań, garaży, posesji po 
remontach, tel. 503-992-431.

finanse
 Ô POŻYCZKA PRYWATNA do 

25000zł, 10000zł na spłatę 
komornika, bez BIK, szybko 
32/307-01-15.

NOWY ADRES 

W GLIWICACH

P a R T N E R . . . .

nieruchomości
 Ô KUPIĘ MIESZKANIE ZA 

GOTÓWKĘ! Może być zadłu-
żone, z problemem prawnym. 
737 938 416.

zdrowie
 Ô Protezy zębowe na NFZ 

bez kolejek. Tel. 730 710 
102 Szałsza k/Gliwic.

inne
 Ô BOUTIQUE LAPLAYA78, 

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

 Ô KUPIĘ książki STARE 
NOWE UŻYWANE Dojadę do 
klienta PŁATNE GOTÓWKĄ 
662330579.

R E K L a M a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Zapisy na protezy NFZ, 
Dolnych Wałów 20. Gliwice, 
32 231-39-95.

inne
  BOUTIQUE LAPLAYA78, 

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

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

4
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OGŁOSZENIA DROBNE

R E K L A M A . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Skup złomu i metali kolo-
rowych, demontaż konstrukcji 
stalowych, ogrodzeń, pieców, 
maszyn itp. Możliwość dojazdu 
z wagą. Płatność gotówką. Bez-
płatny transport. 515-191-401.

  Wyburzenia wywóz i 
wynoszenie gruzu, piece 
kaflowe demontaż. Tanio 
503992431.

finanse
  POŻYCZKA NA DO-

WÓD. Bez zaświadczeń, 
minimum formalności. 
Zadzwoń:327061048.

dam pracę
  Poszukujemy pracowni-

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

usługi
  ! SERWIS KOMPUTE-

ROWY, dojazd do klienta, 
tel. 798-867-888, www.
pcpomoc.com

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

  ELEKTRYK - Pomiary 
ochrony przeciwporażeniowej-
-protokoły. Zaświadczenia dla 
energetyki. Podłączenia płyt 
indukcyjnych - wpis do gwa-
rancji. Prowizorki budowlane. 
Przeróbki instalacji. Usuwanie 
awarii itd. UPRAWNIENIA E+D. 
508-145-905, www.abirox.pl

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

  Malowanie, tapety, gładź 
solidnie szybko tanio. Wyce-
na gratis 721-208-759.

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

  Montaż ogrodzeń, bram, 
furtek. Szybko i solidnie. Tel. 
602-322-434.

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

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

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. 10-16.00

Koszt ogłoszenia – od 12 złotych (z VAT), a przy zamówieniach pakietowych (10 lub 20 emisji) – już od 6 złotych za ogłoszenie o dłu-
gości do 75 znaków. Ogłoszenie zamówiony przez internet drukowane jest czcionką pogrubioną. Za dodatkowy kolor czcionki lub tła 
obowiązują dopłaty.

NOWY ADRES 

W GLIWICACH

W wydaniu wtorkowym ukazują się ogłoszenia zamówione i opłacone najpóźniej do piątku

P A R T N E R . . . .

  Sprzątanie siłowni praca 
zmianowa. Gliwice lub Za-
brze tel. 789 124 962.

  szukamy do pracy w Niem-
czech malarzy, tapeciarzy, za-
kwaterowanie, wynagrodzenie 
trl. 015750080555. Firma 
Bendkowski GmbH Köln.

  Zatrudnię pomocnika 
na budowie w Gliwicach 
792013569.

  ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA 
OGÓLNOBUDOWLANEGO 
(PRACA W KNUROWIE) 663-
404-545.

nieruchomości
  KUPIĘ MIESZKANIE ZA 

GOTÓWKĘ! Może być zadłu-
żone, z problemem prawnym. 
737 938 416.

  Sprzedam mieszkanie 
39m2 dwa pokoje, 4 piętro 
w bloku 10 piętrowym. Cena 
125000. Pośrednikom dzię-
kujemy. Tel. 607205695.

zdrowie
  Protezy zębowe na NFZ 

bez kolejek. Tel. 730 710 
102 Szałsza k/Gliwic.

R E K L A M A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29.08-04.09.2017 (nr 841)



Dzięki nowemu inwestorowi 
zwiększy się też zatrudnienie  
w podstrefie.

JAC Products to globalna firma 
produkująca relingi dachowe 
i bagażniki do samochodów 

różnych marek na całym świe-
cie. Tylko w Stanach Zjedno-
czonych firma ma 90% rynku. 
Firma SEGRO wybuduje dla JAC 
Products Poland halę produk-
cyjną o powierzchni ok. 13.5 
tys. m2. Zainstaluje tam nowo 

zakupioną linię technologiczną 
oraz urządzenia do produkcji. 

W związku z budową nowego za-
kładu spółka planuje zatrudnić 
co najmniej 197 osób.
 (żms)/UM(mf)
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Więcej kamer  
monitoringu

W gliwickiej podstrefie KSSE pojawi się kolejny in-
westor. Produkująca relingi dachowe i bagażniki do 
samochodów osobowych firma JAC Products Poland 
sp. z o.o. planuje do 2021 roku wybudować fabrykę.

Gliwice mają jeden z nowocześniejszych systemów 
monitoringu w Polsce. Teraz jest on uzupełniany 
o kolejne kamery, których łącznie będzie 406. Trud-
no się będzie przed nimi ukryć. Na początku roku 
w mieście było 291 kamer.
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Blisko 200 nowych 
miejsc pracy „na strefie”

Jeszcze w listopadzie zostaną 
oddane do użytku inwestycje 
monitoringowe wybrane w ra-
mach ubiegłorocznego Budżetu 
Obywatelskiego. Nowe punkty 
z kamerami budowane są przy 
skrzyżowaniu ulic Sikorskiego 
i Reymonta, na placu Jaśminu 
oraz przy ulicach: Franciszkań-
skiej, Dzionkarzy, Jesiennej, Gło-
gowskiej, Orchidei, ZWM oraz 
Zubrzyckiego. Dodatkowo przy 
placu Piastów oraz alei Przyjaźni 
stanie 6 punktów wyposażonych 
łącznie w 24 kamery.

Nowe urządzenia montowane 
są również w centrum miasta. 
Uzupełniają obraz z tych, które 
wcześniej zostały zainstalowa-
ne. 20 dodatkowych kamer 
pojawi się docelowo przy ul. 
Wieczorka, Dworcowej, Zwycię-
stwa, Bohaterów Getta War-
szawskiego oraz Jana Pawła II.

– Przygotowujemy również 
„Przenośne Punkty Kamero-
we”, czyli samodzielne zesta-
wy monitoringu. Składają się 
one z wolnostojącego masztu 
z trzema kamerami, m.in. ob-
rotową o wysokiej rozdzielczo-
ści, umożliwiającą 30-krotne 

powiększenie pozwalające 
uzyskać obraz dobrej jakości 
– wyjaśnia Mariusz� Kopeć, 
rzecznik prasowy Śląskiej Sieci 
Metropolitalnej.
 – Jeden z pięciu takich ze-
stawów został zamontowany 
w pobliżu oddanego niedawno 
do użytku parku Doświadczeń 
przy Radiostacji – dodaje rzecz-
nik ŚSM.

Po zakończeniu roz-
budowy w Gliwicach 
będzie działało 406 
kamer, w tym 5 ze-
stawów mobilnych 

wyposażonych  

w 3 kamery i 3 źró-
dła zasilania ener-

getycznego.
Sieć monitoringu jest syste-
mem otwartym, co oznacza, 
że możliwa jest jej dalsza roz-
budowa. Podgląd z nagrania 
już nieraz pomógł policji, która 
dzięki niemu mogła zatrzymać 
sprawcę zdarzenia na gorącym 
uczynku lub zaraz po jego do-
konaniu. Warto wiedzieć, że 
system działa z zachowaniem 
prawa do prywatności – specjal-
ne nakładki rozmywają obraz 
przy dużych zbliżeniach na okna 
czy balkony. 
 (żms)/UM(mf)



Planowane dochody budżetu 
Gliwic mają wynieść 1 mld 175 
mln złotych. To o ponad 100 
mln złotych więcej niż w ubie-
głym roku. Zwiększą się jednak 
także wydatki, które oszacowa-
no na 1 mld 355 mln złotych. 
Jak łatwo obliczyć, deficyt bu-
dżetowy wyniesie ponad 180 
mln złotych i ma zostać pokryty 
wolnymi środkami oraz przycho-
dami z zaciągniętych pożyczek 
i kredytów.

AUTOBUS  
SZYNOWY JAK 
BUMERANG, PAJĄ-
CZEK NA OSTAT-
NIEJ PROSTEJ
Niemal połowę wydatków na 
inwestycje pochłoną te związa-
ne z transportem. Wśród nich 
znalazła się m.in. budowa Miej-
skiego Autobusu Szynowego 
na trasie Sośnica – Łabędy – 
Pyskowice. 

Nim jednak rozto-
czymy nad Gliwica-
mi wizję rychłego 

rozwoju transportu 
szynowego, warto 
zauważyć, że pro-

jekt ten widniał już 
w budżetach miasta 
na lata poprzednie.

 – Takie inwestycje w usta-

wie budżetowej pojawiają się 
z „ostrożności procesowej”. 
Jest duże prawdopodobień-
stwo, że coś w tych sprawach 
w tę czy inną stronę ruszy i mu-
simy być na to przygotowani – 
tłumaczy Marek�Jarzębowski, 
rzecznik prezydenta Gliwic.

Z większą dozą pewności mo-
żemy natomiast oczekiwać 
m.in. przebudowy skrzyżowań 
Kozielska – Wyczółkowskiego, 
Toszecka-Myśliwska-Pionierów, 
zagospodarowania terenu ul. 
Wieczorka, budowy odcinków 
zachodniej i południowej ob-
wodnicy Gliwic, przebudowy ul. 
Zwycięstwa i przebudowy „pa-
jączka”. Ta ostatnia inwestycja 

jest już na ostatniej prostej do 
ogłoszenia przetargu na wybór 
wykonawcy. Zarząd Dróg Miej-
skich w Gliwicach otrzymał de-
cyzję zezwalającą na jej realiza-
cję z rygorem natychmiastowej 
wykonalności.

W budżecie znalazło 
się też miejsce dla 
wzbudzającej kon-
trowersje budowy 
połączenia ul. An-

dersa z ul. Kozielską 
na wysokości  
ul. Mieszka I.  

Realizacja tego 
przedsięwzięcia 
planowana jest 

jednak najwcześniej 
na 2019 rok. 

SZPITAL, SZKOŁY 
I ZBIORNIKI  
RETENCYJNE
Wśród inwestycji związanych 
z gospodarką komunalną 
i ochroną środowiska na uwa-
gę zasługuje szereg działań 
związanych z ochroną prze-

ciwpowodziową: modernizacja 
kanalizacji deszczowej na te-
renie całego miasta, budowa 
suchego polderu na Kłodnicy 
w rejonie ul. Królewskiej Tamy 
i Panewnickiej oraz budowa 
zbiorników retencyjnych na po-

tokach Doa, Cienka i przede 
wszystkim – co od prawie 
dwóch lat wzbudza protesty 
mieszkańców – na Ostropce 
przy ul. Słowackiego.

Z pozostałych zaplanowanych 
działań warto wymienić m.in. 
budowę nowego budynku Szpi-
tala Miejskiego, kontynuację 
budowy trasy rowerowej Cen-
trum – Sośnica, dalsze pra-
ce związane z realizacją tzw. 
Centrum Przesiadkowego oraz 
modernizację boisk szkolnych 
i obiektów kilkunastu placówek 
oświatowych na terenie miasta.

Opublikowany na stronie inter-
netowej miasta dokument jest 
na razie projektem budżetu, 
który może ulec niewielkim 
zmianom. Dokument będzie 
analizowany i omawiany na po-
szczególnych komisjach Rady 
Miasta, na których radni mogą 
wystosować uwagi do budżetu 
lub dopytać urzędników (skarb-
nika, naczelników wydziałów lub 
wiceprezydentów) o szczegóły. 
Przyjęcie budżetu odbędzie się 
na jednej z najbliższych sesji 
Rady Miasta.

Michał�Szewczyk

Choć przed nami rok wyborczy, w opublikowanym przez Magistrat projekcie 
budżetu na 2018 rok, próżno szukać fajerwerków, jest za to sporo inwestycji od 
lat czekających na realizację.

6 gliwice
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KONTAKT: redakcja@gazeta-miejska.pl  
tel. 32 230-84-51, kom. 503-10-60-19, 
pn.-pt. w godz. 10-16.00

ZNIŻKI

20%
DRAGON

TAXI

NOWE NIŻSZE CENY!

32 230 77 43

607 70 91 90

32 239 91 91

Sośnica i Łabędy 
BEZ STREF

taxidragon.pl

R E K L a M a . . . . . . . . . . . . . . . .

Ponad miliard do wydania
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Niebezpieczeństwo, jakie 
stwarzały ciemności związa-
ne ze zbyt wczesnym wyłącza-
niem i zbyt późnym włącza-
niem oświetlenia ulicznego, 
dawało się we znaki głównie 
pieszym i kierowcom. Możli-
wość dostrzeżenia człowieka 
na przejściu dla pieszych przy 
złych warunkach atmosferycz-
nych było bardzo ograniczona.

Jeszcze w ubiegłym roku w okre-
sie jesieni i zimy autonomiczne 
zegary uruchamiały bądź wyga-
szały latarnie zgodnie ze wscho-
dem i zachodem słońca. Nie 
rozwiązało to jednak problemu 
przejściowych ciemności. Przez 
kilka minut mieszkańcy Gliwic mu-
sieli poruszać się z zachowaniem 
szczególnej ostrożności. Teraz 
sytuacja zmieniła się na lepsze.

 – Ze względów bezpieczeństwa, 
co roku w okresie jesienno-zimo-
wym, Wydział zleca firmom zajmu-
jącym się konserwacją i eksplo-
atacją oświetlenia ulicznego na 
terenie Gliwic przestawienie usta-
wień zegarów w celu wydłużenia 
czasu świecenia opraw – wyjaśnia 
Mariola�Pendziałek, naczelnik 
Wydziału Przedsięwzięć Gospo-
darczych i Usług Komunalnych.

W tym roku zmiana 
godzin świecenia 
nastąpiła 16 paź-
dziernika i potrwa 
do 28 lutego 2018 

roku. Zgodnie z no-
wym ustawieniem 

włączanie oświetle-
nia ulicznego nastę-

puje 10 min przed 
zachodem słońca, 
a wyłączanie – 10 
min po wschodzie 

słońca.

Zmiana trybu działania latarni 
o łącznie 20 minut spowodo-
wała poprawienie komfortu 
poruszania się po mieście. 
Nawet przy deszczowej i po-
chmurnej pogodzie widocz-
ność na ulicach Gliwic jest 
zdecydowanie lepsza. 

 (żms)

W ubiegłych 
latach pisali-
śmy o ciem-
nościach,  
jakie w sezo-
nie jesienno- 
-zimowym 
zapadały  
w Gliwicach 
tuż po zacho-
dzie słońca 
oraz po wyłą-
czeniu latarni 
przed świtem. 
Sytuacja się 
poprawiła.

Latarnie 
świecą dłużej
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Widzisz żebraka? Zgłoś to straży miejskiej

To oczywiste, że nie wolno pozo-
stawać obojętnym na ludzkie tra-
gedie, ale należy mieć przy tym na 
uwadze, że ofiarowane pieniądze 
niekoniecznie spożytkowane będą 
na zaspokojenie podstawowych 
potrzeb niezbędnych do życia.

W wielu przypadkach pieniądze 
zostają wydane na alkohol i wy-
roby tytoniowe.

Żebracy, są często 
osobami, które 

wzbudzają nasze 
współczucie i litość, 

często udając ka-
lectwo. Wiele osób 
żebrzących nie chce 

zerwać z tym zaję-
ciem, ponieważ jest 

ono dochodowe 
i nie wymaga duże-

go wysiłku.
Straż miejska przypomina, 
że do pomocy bezdomnym 

i biednym są wyznaczone od-
powiednie instytucje. Problem 
najczęściej polega na tym, że 
w niektórych miejscach, takich 
jak noclegownie, warunkiem 
udzielenia pomocy jest trzeź-
wość. A z tym niestety bywa 
różnie.

Zgodnie z art. 58 kodeksu 
wykroczeń kto, mając środki 

egzystencji lub będąc zdolny 
do pracy, żebrze w miejscu 
publicznym, podlega karze 
ograniczenia wolności, grzywny 
do 1,5 tys. złotych albo karze 
nagany, a kto żebrze w miejscu 
publicznym w sposób natarczy-
wy lub oszukańczy, podlega ka-
rze aresztu albo ograniczenia 
wolności.

Należy więc zgłaszać strażni-
kom takie przypadki. Najlepiej 
to zrobić telefonicznie – dzwo-
niąc na numer 986. Wówczas 
funkcjonariusze, w miarę możli-
wości bez zbędnej zwłoki, poja-
wią się na miejscu by rozwiązać 
problem.

 (żms)/SM Gliwice

Statystyczny żebrzący nie jest wcale bezdomnym, pozbawionym środków do życia 
człowiekiem. Na ogół tacy ludzie posiadają fundusze na swoje utrzymanie. Jak 
informuje gliwicka straż miejska, tylko w tym miesiącu ukarano 4 osoby, które 
żebrały w miejscu publicznym, a od początku roku funkcjonariusze podjęli aż 
43 interwencje w stosunku do żebrzących.
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Woonerf na Wieczorka

Architekci proponują rozwiązanie, którego w Gliwicach jeszcze nie było. 
Ulica Wieczorka miałaby stać się miejskim podwórcem, na którym ruch 
samochodowy koegzystowałby z ruchem pieszym.
Woonerf to rodzaj ulicy zorga-
nizowanej w taki sposób, aby 
mieścić w sobie funkcję ciągu 
komunikacyjnego i deptaka. 
Przy zachowaniu jej wszystkich 
kluczowych funkcji (transporto-
wej, zagwarantowania miejsc 
parkingowych, obsługi przez 
pojazdy specjalne) można 
stworzyć przestrzeń o wysokim 
poziomie bezpieczeństwa, wa-
lorach estetycznych, a przede 
wszystkim – miejsca gdzie przy-
jemnie można spędzić czas. 
Priorytetem w tym przypadku 
jest zapewnienie pieszym i cy-
klistom możliwości komfor-
towego przemieszczania się 
w obrębie woonerf-u.

Pomysł takiego przekształcenia 
ulicy Wieczorka pojawił się w pra-
cowni PROjARCH już jakiś czas 
temu, jednak właściwe zaprojek-
towanie, wykonanie niezbędnych 
pomiarów i wyliczeń, a także prze-
konanie do pomysłu władz miasta 
zajęło architektom blisko 2 lata.

Na Wieczorka po-
trzebne są zmiany
W dni robocze kierowcy zatrzy-
mują pojazdy w dosyć przypad-

kowy sposób – nie upewniając 
się czy po drugiej stronie jezdni 
nie parkuje równolegle inne auto, 
co czasem prowadzi do kłopotów 
komunikacyjnych. Poza stającymi 
„na mandat”, na Wieczorka po-
jawia się relatywnie mało osób. 
Typowo handlowa alejka zdaje 
się służyć wyłącznie jako ciąg 
komunikacyjny.

Na Wieczorka jest księgarnia, ka-
wiarnia, cukiernia, kilka butików, 
punktów usługowych i sklepów 
spożywczych. Znajduje się tam 
również klub muzyczny 4Art. Nie-
które z tych lokali mogłyby wysta-
wić na zewnątrz stoliki i krzesła, 
zajmując w ten sposób część 
jezdni i chodnika. W powstałych 

w ten sposób wnękach znalazłyby 
się miejsca postojowe. Ich ak-
tualny brak w praktyce oznacza 
dla funkcjonujących tam przedsię-
biorców drastyczne ograniczenie 
sprzedaży.

Co się zmieni
Początek i koniec 
woonerfu, który 

w Gliwicach będzie 
zagospodarowany 
na odcinku 250 m, 

wyznaczać będą duże 
donice z zielenią. 

Umieszczone zostaną 
przy wjeździe na  
ul. Wieczorka od 

strony ul. Jasnogór-
skiej oraz na wysoko-

ści al. Korfantego.

Na całej długości ulicy pojawią się 
donice z drzewami (głównie klo-
nami) oraz niska zieleń. W kilku 
miejscach powstaną specjalne 
podesty z siedziskami, które – 
usytuowane wyspowo – posze-
rzą strefę chodników. Ich funkcja 
będzie bardzo istotna – stworzą 
miejsce wypoczynku i relaksu 
dla przechodniów oraz przyjazną 
przystań zachęcającą do chwili 
rozmowy czy wypicia kawy.

Projekt zagospodarowania ul. 
Wieczorka przewiduje ustawienie 
dwóch typów parkletów: bezpo-
średnio na nawierzchni chodnika 
oraz na jezdni. Na 10 parkletach 
staną ławki, pojedyncze siedzi-
ska oraz donice z wysoką i niską 
zielenią. Dla rowerzystów przewi-
dziano miejsca na stojaki, a dla 
kierowców miejsca parkingowe, 
na których będzie można czasowo 
się zatrzymać.

Zarząd Dróg Miejskich zapewnia, 
że koszty tego przedsięwzięcia 
nie będą wyższe, niż pół miliona 
złotych. Do realizacji ma zamiar 
przystąpić w okresie wiosennym. 
Kiedy dokładnie, na razie nie do-
precyzowano – zależy to w dużej 
mierze od warunków pogodowych 
na przełomie I i II kwartału 2018 
roku. 

* * *
Widoczna na wizualizacji rzeź-
ba zawieszona na linie ponad 
ulicą, to model wykonany przez 
Jerzego Kędziorę. Jest to pol-
ski twórca sztuki kinetycznej, 
którego prace eksponowane 
są na wystawach całego świa-

ta. Projektanci zapewniają, że 
jego rzeźby mogły by na stałe 
zawisnąć nad Wieczorka – za 
darmo.
 (żms)/UM(mf)
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Kino studyjne Amok Gliwice,  
ul. Dolnych Wałów 3

BOSCH – Ogród 
snów | Sztuka  
na ekranie 
Film dokumentalny w reżyserii Jose Luisa 
Lopez-Linaresa o jednym z najważniejszych 
dzieł Boscha i jednocześnie jednym z najbar-
dziej ikonicznych i zagadkowych obrazów 
w historii malarstwa –‘Ogrodzie rozkoszy 
ziemskich’. W przygotowaniu produkcji 
wzięło udział wielu artystów, pisarzy, filozo-
fów, muzyków i naukowców (m.in. Salman 
Rushdie, Orhan Pamuk, Renée Fleming), 
dzieląc się osobistymi przemyśleniami 
o historycznym i artystycznym znaczeniu 

obrazu, kontynuując tym samym dyskurs rozpoczęty 500 lat temu na dworze 
książąt Nassau, kiedy wierzono, że obraz został jedynie zlecony przez malarza.
Wiemy bardzo niewiele o tożsamości i życiorysie Boscha, co wzmaga jeszcze 
zainteresowanie wokół zagadki znaczenia ukrytego w jego twórczości.
Jak mówi Reindert Falkenburg, narrator dokumentu i prowadzący rozmowy z jego 
uczestnikami: “Na końcu powieści pisarz zazwyczaj ujawnia tajemnicę. W tym 
przypadku autor nie chce, aby rozwiązać zagadkę, chce sam nią pozostać.”

26.11  
godz. 18.15

W�Kulturalnej�Ściądze�każdy�znajdzie�
coś�dla�siebie.�Repertuar�kin,�teatrów,�
koncerty�muzyki� rozrywkowej� i� po-
ważnej,�wystawy�i�spotkania.�Z�nami� 
niczego�nie�przegapisz.

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 18.00 Klub Filmowy: Dyskurs 
(z MBP w Zabrzu): Obsługiwałem 
angielskiego króla / Wstęp wolny

Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 8a
• 17.00 Krytyka – etyka – sacrum. 
Promocja książki dr Joanny Winnic-
kiej – Gburek i spotkanie z autorką.
Rozmowę z autorką poprowadzi 
Grzegorz Krawczyk, dyrektor Mu-
zeum w Gliwicach / Wstęp wolny, 
liczba miejsc ograniczona

• 20.15 Manifesto
Duża sala
• 16.00 Borg / McEnroe. Między 
odwagą a szaleństwem
• 18.00 Najlepszy
• 20.00 Cicha noc

Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 18.00 Kobieta z lodu
• 20.00 Kobieta z lodu

Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 19.00 Wiśniowy sad

Klub Studencki Spirala – Gliwice, 
ul. Pszczyńska 85
• 20.00 Dobry Wieczór Z Płytą 
Winylową / Marillion

Głównym bohaterem filmu „Najlepszy” jest spor-
towiec, który zachwycił świat, a który w Polsce, 
do dziś, pozostaje osobą praktycznie nieznaną. To 
fascynująca, pełna morderczego wysiłku, spek-
takularnych upadków i niezwykłej siły, historia 
inspirowana życiem Jerzego Górskiego, któ-
ry ukończył bieg śmierci oraz ustanowił rekord 
świata w triathlonowych mistrzostwach świata, 
zdobywając tytuł mistrza na dystansie Double 
Ironman z czasem 24h:47min:46sek. Ten rekord 
nie byłby jednak możliwy, gdyby w jego życiu nie 
pojawiły się dwie kobiety. Jedną stracił. Druga 
stała się inspiracją, aby zawalczył o swoje życie.

22.11 środa
Centrum Kultury Jazovia – Gliwi-
ce, Rynek 10
• 19.00 PalmJazz Festival: Kon-
cert Rodziny Miśkiewiczów

Dom Muzyki i Tańca – Zabrze, ul. 
ul. Gen. de Gaulle’a 17
• 19.00 Chór Alexandrowa

Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 18.00 Po tamtej stronie
• 20.00 Po tamtej stronie

23.11 czwartek
Klub Muzyczny 4art – Gliwice, ul. 
Wieczorka 22
• 20.00 Łowcy Dobrej Nuty – Ślą-
ski Jazz Club – Stowarzyszenie 
Muzyczne

Centrum Kultury Jazovia – Gliwi-
ce, Rynek 10
• 19.00 PalmJazz Festival: Lura

Dom Muzyki i Tańca – Zabrze, ul. 
ul. Gen. de Gaulle’a 17
• 19.00 Zespół „Śląsk” i Przyjaciele

Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 16.15 Rozstanie
• 18.30 Beksińscy. Album wide-
ofoniczny
• 20.15 Photon
Duża sala
• 16.00 Najlepszy
• 18.00 Borg / McEnroe. Między 
odwagą a szaleństwem
• 20.00 Najlepszy

24.11 piątek
Kopalnia Guido – Zabrze, ul. 3 Maja 93
• 19.00 „4 Szmery” i „Wiewiórka 
na drzewie” – koncert

CK Wiatrak – Zabrze, ul. Wolno-
ści 395

• 20.00 PERCIVAL SCHUTTEN-
BACH – koncert

ConceptPub – Gliwice, ul. Mo-
niuszki 13, (oficyna) wejście od 
Alei Przyjaźni
• 18.00 Imperative / Transgresja 
/ Zero6 – koncert

Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 16.30 Beksińscy. Album wide-
ofoniczny
• 18.15 Photon 

Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 18.00 Wiśniowy sad

Teatr Miejski w Gliwicach – ul. 
Nowy Świat 55/57
• 16.00 Dzieci z Bullerbyn – Pre-
miera / mała scena

Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 15.30 Happy Olo. Pogodna bal-
lada o Olku Dobie
• 17.00 Biegacze
• 18.30 Kobieta, która odeszła
Duża sala
• 18.00 VII Festiwal Morza „Nad 
Kanałem” – koncert

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 18.00 Kobieta z lodu
• 20.00 Kobieta z lodu

Teatr Miejski w Gliwicach – ul. 
Nowy Świat 55/57
• 16.00 Dzieci z Bullerbyn / mała scena

Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 15.00 Chłopiec w skorupce 
i  inne filmy krótkie | w ramach: 
Kino Dzieci Prezentuje
• 16.15 Chłopiec w skorupce 
i  inne filmy krótkie | w ramach: 
Kino Dzieci Prezentuje
• 18.15 Photon 
• 20.15 Manifesto
Duża sala
• 16.00 Borg / McEnroe. Między 
odwagą a szaleństwem
• 18.15 Bosch – Ogród snów | 
Sztuka na ekranie
• 20.00 Cicha noc

Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 18.00 Kobieta z lodu
• 20.00 Kobieta z lodu
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• 18.00 Kobieta z lodu
• 20.00 Kobieta z lodu

28.11 wtorek
Dom Muzyki i Tańca – Zabrze, ul. 
ul. Gen. de Gaulle’a 17

• 19.30 Royal Moscow Ballet

Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala
• 16.30 Beksińscy. Album wide-
ofoniczny
• 18.15 Photon 
• 20.15 Manifesto
Duża sala
• 12.30 Seans seniora
• 16.00 Borg / McEnroe. Między 
odwagą a szaleństwem
• 18.00 Najlepszy
• 20.00 Cicha noc

Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 18.00 Kobieta z lodu
• 20.00 Kobieta z lodu

ZESPÓŁ „ŚLĄSK” i PRZYJACIELE
Koncert Galowy z okazji Jubileuszu 65-lecia Zespołu „ŚLĄSK”
Dom Muzyki i Tańca, Zabrze, ul. Gen. de Gaulle'a 17

23 listopada, czwartek, godz. 19:00

25.11 sobota
MOSiR Zabrze – Zabrze, ul Matejki 6
• od 10.00 do 18.00 Pionek – ro-
dzinne spotkania z grami planszo-
wymi

Dom Muzyki i Tańca – Zabrze, ul. 
ul. Gen. de Gaulle’a 17
• 18.00 Dziadek do orzechów

CK Wiatrak – Zabrze, ul. Wolności 395

• 20.00 KAT I  ROMAN KO-
STRZEWSKI – koncert

C.K.N.13 – Gliwice, ul. Jana Śliwki 13
• 19.00 Kalesony Boga Wojny / 
Bunkier / Afront / Grupa Podwyż-
szonego Ryzyka

26.11 niedziela
Klub Muzyczny 4art – Gliwice, ul. 
Wieczorka 22
• 20.00 Ed Cherry/Arek Skolik 
Project + – Śląski Jazz Club – 
Stowarzyszenie Muzyczne

MOSiR Zabrze – Zabrze, ul Matejki 6
• od 10.00 do 18.00 Pionek – 
rodzinne spotkania z grami plan-
szowymi

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

• 18.00 ANDRZEJKOWA ŚLĄSKA 
GALA Z HUMOREM

Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 16.00 Bajkowa niedziela
• 18.00 Wszystko o kobietach / 
wszystko o mężczyznach

27.11 poniedz.
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 16.00 KINO DLA SENIORÓW: 
Zabójczy Jacques



W tegorocznej, 18. już edycji 
konkursu, rywalizowało 27 in-
westycji, zlokalizowanych na 
terenie 17 gmin naszego woje-
wództwa. – Musimy pamiętać, 
że przestrzeń nie jest dobrem 
odnawialnym. Tutaj nie ma 
miejsca na błędy. Organizacja 
przestrzeni musi być na bardzo 
dobrym poziomie. Niedobra, 
niesprzyjająca architektura to 
nic innego, jak olbrzymie kosz-
ty. Podczas tej gali kolejny raz 
promujemy najlepsze rozwią-
zania w tym względzie – mówi 
Henryk Mercik, członek za-

rządu województwa śląskiego.  
– Na konkurs wpłynęły prace na 
bardzo wysokim poziomie i wy-
bór tej najlepszej był wyjątkowo 
trudny. Tym bardziej serdeczne 
gratulacje należą się wszyst-
kim nominowanym – zaznacza 
Agnieszka Kaczmarska, prezes 
katowickiego oddziału Stowa-
rzyszenia Architektów RP. 
Ostatecznie jury postanowiło 
przyznać dwie nagrody i czte-
ry wyróżnienia. Nagrodę Mar-
szałka Województwa Śląskiego  
w kategorii obiekt użyteczno-
ści publicznej otrzymał Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Jaro-
szowicach. Z kolei w kategorii 
przestrzeń publiczna nagroda 
trafiła do projektantów i archi-
tektów odpowiedzialnych za 
przebudowę dworca autobu-
sowego w Piekarach Śląskich. 
Wyróżnienia otrzymały Gminne 
Centrum Społeczno-Kulturalne 
i Biblioteka w Sośnicowicach, 
obiekt gastronomiczny „Pro-
menada” nad Jeziorem Pa-
procańskim w Tychach, Opera 
Śląska w Bytomiu oraz Park 
12C Sztolni Królowa Luiza  
w Zabrzu.

Przypomnijmy, że zlokalizowany 
przy ul. Sienkiewicza Park 12C 
to plenerowa, edukacyjno-rekre-
acyjna wystawa. Park stanowi 
przestrzeń, w której dzieci i mło-
dzież mogą w atrakcyjny sposób 
poznać zagadnienia związane  
z żywiołami ziemskimi, technika-
mi wydobywania węgla i energią 
w przyrodzie. Z myślą o najmłod-
szych powstała tu pełna rucho-
mych urządzeń Bajtel-Gruba. Mali 
goście mogą się też dowiedzieć, 
jak działają najprostsza pompa 
wodna, aparat fotograficzny czy 
też słoneczna zapalniczka.  (hm)
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Za innowacyjne połączenie zabawy z funkcją edukacyjną doceniony został zabrzański Park 12C. 
Stanowiący część kompleksu Sztolnia Królowa Luiza obiekt otrzymał wyróżnienie w konkursie 

„Najlepsza Przestrzeń Województwa Śląskiego 2017”. 

Instalacje w Parku 12C w atrakcyjny sposób przybliżają zagadnienia ze świata nauki W Bajtel-Grubie czeka sporo ruchomych urządzeń

Mali goście mogą poznać m.in. zasadę działania pompy wodnej

Przez zabawę do wiedzy

Do końca listopada przyjmowane 
są zgłoszenia uczestników pią-
tej edycji konkursu Zabrzański 
Biznesplan. Przedsięwzięcie  
skierowane jest zarówno 
do mikroprzedsiębiorców,  
jak i osób planujących rozpoczę-
cie działalności gospodarczej.  
Na autorów najlepszych pomy-
słów czekają atrakcyjne nagrody.

– Osoby, które chcą wziąć udział 
w konkursie, mają możliwość 
napisania z naszymi ekspertami 
biznesplanu – mówi Katarzyna 
Kucia, naczelnik Zabrzańskie-

go Centrum Rozwoju Przedsię-
biorczości. – Uczestnicy stają 
następnie przed kapitułą, która 
przedstawione biznesplany oce-
nia. Nie zawsze liczy się tylko 
świetny pomysł. Ważna jest też 
charyzma osoby, która chce go 
zrealizować. Trzeba być pewnym 
tego, co się chce robić – dodaje.
Do konkursu mogą przystąpić za-
równo osoby, które dopiero planują 
uruchomienie działalności gospo-
darczej, jak i mikroprzedsiębiorcy, 
którzy chcą rozwijać swój biznes 
lub spróbować czegoś nowego. Na 
autorów najlepszych bizensplanów 

czekają nagrody pieniężne i rze-
czowe. To m.in. wynajem biura za 
symboliczną złotówkę, obsługa 
prawna i księgowa, szkolenia, 
kursy językowe czy sprzęt biurowy. 
W ubiegłym roku łączna wartość 
nagród sięgnęła 150 tys. zł. 
– Kapituła dopasowuje nagrody 
do tego, na jakim etapie prowa-
dzenia działalności gospodarczej 
znajduje się dana osoba. Chodzi 
o to, by laureaci wyciągnęli jak 
najwięcej korzyści – zwraca uwa-
gę Katarzyna Kucia. 
W poprzednich latach jurorzy 
najwyżej ocenili m.in. pomysł 

stworzenia kliniki kardiologicznej 
dla zwierząt oraz otwarcia szkoły 
tańca oferującej również zajęcia 
fitness czy jogi. – Zabrze ma wiel-
kie szczęście do ludzi. Z jednej 
strony mamy młode osoby ze 
wspaniałymi pomysłami, z drugiej 
sponsorów i urzędników, którzy 
pomagają je realizować. To bar-
dzo cenne, ponieważ dzięki temu 
nasze miasto żyje i się rozwija. 
Zachęcam do udziału w kolejnej  
edycji konkursu Zabrzański Biz-
nesplan – podsumowuje prezy-
dent Zabrza Małgorzata Mańka-
-Szulik.   (hm)

POSTAW NA WŁASNY BIZNES
TRWA PIĄTA EDYCJA KONKURSU DLA OSÓB PRZEDSIĘBIORCZYCH ZABRZAŃSKI BIZNESPLAN

Nagrody laureatom wręcza 
prezydent Małgorzata Mańka-Szulik

ZABRZAŃSKI PARK 12C WYRÓŻNIONY W KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ 
PRZESTRZEŃ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
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– Zbigniew Religa, inicjując działa-
nie Fundacji Rozwoju Kardiochirur-
gii, kierował się poczuciem misji. 
Do swojego zespołu dobierał lu-
dzi, podzielających jego entuzjazm 
i wielką pasję. My chcemy to kon-
tynuować i dlatego teraz również 
do pracy w fundacji przyjmujemy 
ludzi młodych, którzy chcą się 
realizować naukowo i mają głowy 
pełne pomysłów – podkreśla dr 
Jan Sarna, dyrektor Fundacji Roz-
woju Kardiochirurgii. 
Realizacja kolejnych projektów nie 
byłaby jednak możliwa bez wspar-
cia wielu przyjaciół i pieniędzy 
od sponsorów. Coroczny koncert 

„Serce za serce”jest okazją do 
podziękowania im za okazywaną 
pomoc. – Będąc na rybach trze-
ba mieć troszeczkę wytrwałości 
i podobnie jest też tutaj. Dlatego 
chcemy cały czas wspierać funda-
cję, pamiętając o tym, że profesor 
Religa sam był członkiem naszego 
związku i wiele mu zawdzięczamy 
– podkreślał podczas piątkowej 
gali Mirosław Iwański, wicepre-
zes Polskiego Związku Wędkar-
skiego, do którego trafiła jedna 
ze statuetek „Przyjaciel Fundacji”.
Nagrodę naukową im. prof. Zbi-
gniewa Religi na najlepszą pracę 
naukową otrzymał w tym roku 

prof. Jacek Różański, konsultant 

krajowy w dziedzinie kardiochirur-

gii. Doceniono w ten sposób m.in. 

jego osiągnięcia w dziedzinie ope-

racyjnego leczenia wrodzonych 

wad serca u dorosłych.  Medal 

im. prof. Zbigniewa Religi otrzymał 

Bank Polska Kasa Opieki w War-

szawie. Nagroda Biznes z sercem 

trafiła z kolei do firmy Duolife S.A. 

W części artystycznej gali wystąpił 

Mieczysław Szcześniak, który za-

prezentował utwory ze swojej naj-

nowszej płyty „Nierówni”, opartej 

na twórczości ks. Jana Twardow-

skiego.   (hm)

Już po raz 26. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu podziękowała swoim 
przyjaciołom i darczyńcom. Laureaci odebrali pamiątkowe statuetki podczas zorganizowanej  

w Domu Muzyki i Tańca corocznej gali „Serce za serce”. Jej gościem był Mieczysław Szcześniak.

Wyróżnieni podczas tegorocznej 
gali na scenie Domu Muzyki 
i Tańca

W podziękowaniu za serce

ZABRZAŃSKA FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII PODZIĘKOWAŁA 
SWOIM PRZYJACIOŁOM I DARCZYŃCOM

Trwa głosowanie mieszkańców  
w ramach czwartej edycji Zabrzań-
skiego Budżetu Partycypacyjnego. 
Można wybierać spośród 70 pro-
jektów inwestycji. Te, które otrzy-
mają najwięcej głosów, zostaną 
zrealizowane.

– Cieszy mnie niesłabnące zain-
teresowanie zabrzan budżetem 
partycypacyjnym i możliwościa-
mi, jakie on daje. Dziś możemy 
nie tylko korzystać z nowych 
inwestycji i przedsięwzięć, ale 
samemu je kreować, dostrzegać 
potrzeby i podpowiadać, które są 
tymi najpilniejszymi – podkreśla 
prezydent Zabrza Małgorzata  

Mańka-Szulik. –  Zachęcam do 
udziału w zbliżającym się gło-
sowaniu. Jestem przekonana, 
że warto brać sprawy w swoje 
ręce i osobiście decydować, na 
co mają być wydatkowane pie-
niądze przeznaczone na kolejne 
edycje budżetu partycypacyjne-
go – dodaje.
W ramach czwartej edycji Za-
brzańskiego Budżetu Partycypa-
cyjnego mieszkańcy zgłosili ogó-
łem 76 wniosków. Tylko sześć 
z nich nie spełniało wymogów 
formalnych. Pozostałe 70 trafiło 
pod głosowanie mieszkańców. 
Pełna lista projektów dostępna 
jest teraz na stronie interneto-

wej Urzędu Miejskiego w Zabrzu. 
Wśród propozycji są boiska, pla-
ce zabaw, plenerowe siłownie, 
parkingi czy też oświetlenie 
dróg.
Głosować można drogą elek-
troniczną, za pomocą formu-
larza dostępnego na stronie 
www.um.zabrze.pl w zakład-
ce „Budżet partycypacyjny”.  
W każdej z dzielnic czynny jest 
także co najmniej jeden stacjo-
narny punkt, w którym będzie 
można głosować. – Uprawnio-
nym do udziału w głosowaniu 
jest mieszkaniec, który najpóź-
niej na dwa dni przed rozpoczę-
ciem głosowania ukończył 16 lat 

oraz był wpisany do miejskiego 

zbioru meldunkowego na pobyt 

stały lub czasowy – tłumaczy 

Eugeniusz Mizerski z Wydziału 

Budżetu i Analiz Finansowych 

Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

Głosować można tylko raz, 

wskazując co najwyżej dwa 

projekty i przyznając każdemu 

z tych projektów punkt (po jed-

nym projekcie dzielnicowym  

i ogólnomiejskim). Na reali-

zację inwestycji wyłonionych  

w ramach czwartej edycji przed-

sięwzięcia przeznaczono nieco 

ponad 4 mln zł. Wyniki głosowa-

nia poznamy 12 grudnia.  (hm)

MIESZKAŃCY ZDECYDUJĄ, 
JAK ZMIENIĄ SIĘ ICH DZIELNICE

TRWA CZWARTA EDYCJA ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Plac zabaw w Biskupicach

STATUETKA „SERCE ZA SERCE”
1. DLF Sp. z o.o., Gdynia
2.  ROSOMAK SA, Siemianowice 

Śląskie
3.  GOOD-FOOD PRODUCTS  

Sp. z o.o., Skórzewo

STATUETKA 
„PRZYJACIEL FUNDACJI”
1.  SUEMPOL  

Sp. z o.o., Bielsk Podlaski

2.  Spółdzielnia Pszczelarska APIS, 
Lublin

3.  SIEMENS HEALTCARE  
Sp. z o.o., Warszawa

4. HOTELE DIAMENT S.A., Gliwice
5. Radio KATOWICE
6.  D17 Multimedia Software, 

Gliwice
7. HAGER POLO Sp. z o.o., Tychy
8.  Polski Związek Wędkarski, 

Warszawa
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