
– To dla mnie jeden z najpiękniej-
szych projektów w naszym mieście 
– mówi prezydent Zabrza Mał-
gorzata Mańka-Szulik. – Wieża 
ciśnień przy ulicy Zamoyskiego na-
leży do symboli miasta. Od dawna 
zastanawialiśmy się nad tym, jak 
ją uratować. Teraz nie mówimy już 
o marzeniu, tylko o konkretnych dzia-
łaniach, do których przystępujemy 
z pełną determinacją – dodaje.
Rewitalizacja wieży ciśnień 
obejmie prace budowlano-in-
stalacyjne, zagospodarowanie 
terenu oraz zakup wyposażenia. 
W piwnicach obiektu powstanie 

Centrum Żywego Rzemiosła, 
w którym przybliżane będą trady-
cyjne, często zanikające już za-
wody rzemieślnicze. Na parterze 
będzie działać m.in. sklepik mu-
zealny, zaplanowano tam również 
wystawę przybliżającą historię 
i zasadę działania wieży ciśnień. 
Dwie kolejne kondygnacje zajmą 
Akademia Młodych Talentów, Aka-
demia Seniora, Centrum Działań 
Rewitalizacyjnych oraz Ośrodek 
Dokumentacji Górniczej.
W górnej części wieży, która kiedyś 
mieściła zbiornik wodny, przygo-
towana zostanie wystawa Carbo-

neum. – To będzie nowoczesna, 
interaktywna wystawa skoncentro-
wana wokół tematyki węgla, który 
jest najbardziej rozpoznawalnym 
symbolem Śląska – mówi Bartło-
miej Szewczyk, dyrektor Muzeum 
Górnictwa Węglowego w Zabrzu, 
które zajmuje się realizacją pro-
jektu.
Na gości wieży czekać będzie ka-
wiarnia oraz efektowny przeszklony 
taras widokowy, z którego, z wyso-
kości ponad 20 metrów, będzie 
można podziwiać panoramę mia-
sta. W ramach zagospodarowania 
terenu wokół obiektu zaplanowano 

także stworzenie „śląskiego po-
dwórka”.
- Będzie to miejsce spotkań nawią-
zujące aranżacją do przestrzeni, 
w jakiej kiedyś mieszkańcy spędza-
li dużo czasu – tłumaczy Bartłomiej 
Szewczyk.
Koszt renowacji wieży i adaptacji jej 
do nowych potrzeb to 34 mln zł. Na 
realizację projektu miasto pozyskało 
dofinansowanie w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014–
2020. 5 procent kosztów pokryje 
budżet państwa. Prace mają się za-
kończyć w grudniu 2019 r.          (hm)  
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Na mapie postindustrialnych atrakcji Zabrza 
pojawi się kolejny wyjątkowy obiekt

Ferie 
w mieście 
pełne 
atrakcji

Kawiarnia, taras widokowy i interaktywna wystawa dotycząca węgla 
to niektóre z atrakcji, jakie znajdą się w odrestaurowanej wieży ciśnień 
przy ul. Zamoyskiego w Zabrzu. Przywrócenie do życia unikatowej budowli 
pochłonie ponad 34 mln zł. Na realizację ambitnego projektu miasto pozyskało 
dofi nansowanie w wysokości prawie 26,5 mln zł.

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik 
i dyrektor Bartłomiej Szewczyk

Wieża ciśnień 
wraca do życia

Wieża ciśnień przy 
ul. Zamoyskiego 
pochodzi z 1909 r.

Wewnątrz ma powstać m.in.
 kawiarnia z punktem widokowym

Cena gazety
z dodatkiem 1 zł
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ZABRZE AKTUALNOŚCI
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Kolejna zabrzańska placówka oświatowa przeszła gruntowny remont. 
Nowe oblicze zaprezentowała w ubiegłym tygodniu Szkoła Podstawowa nr 1. 

Dołączyła tym samym do kilkudziesięciu innych budynków objętych programem 
termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.

KOLEJNE ZABRZAŃSKA SZKOŁA PRZESZŁA GRUNTOWNĄ TERMOMODERNIZACJĘ

Termomodernizacja zabrzań-
skiej „jedynki” trwała od połowy 
2016 r. i kosztowała 2,5 mln zł. 
– Zakres prac był bardzo szeroki – 
mówi Beata Nieć, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Zabrzu. – Bu-
dynek został docieplony, zmoder-
nizowano instalację centralnego 
ogrzewania, mamy założoną in-
stalację solarną, która ogrzewa 
obiekt sportowy, wymienione 
zostały wszystkie okna i drzwi ze-
wnętrzne. Nasi uczniowie, rodzice 
i mieszkańcy osiedla są zachwy-
ceni, bo nasza szkoła prezentuje 
się teraz przepięknie – dodaje.
– Szkoła jest teraz bardziej koloro-
wa i jest ciepło. Jest przytulniej niż 
wcześniej. Bardzo nam się podoba 
– mówią zgodnie uczniowie, którzy 
z okazji zakończenia remontu za-

prezentowali zaproszonym gościom 
swoje talenty. Były występy wokal-
ne, taneczne i pokazy sztuk walki. 
Najdłuższe owacje wywołała jednak 
prezentacja przygotowana przez 
szkolnych piłkarzy. Chłopcy zagrali 
na fletach kolędę.
Szkoła Podstawowa nr 1 to już 
kolejna placówka oświatowa, 
która została wyremontowana 
w ramach realizowanego w Za-
brzu programu termomodernizacji 
obiektów użyteczności publicznej. 
Od 2007 r. objął on już ponad 60 
budynków. Połowa z nich to szkoły 
i przedszkola. Realizowany przez 
samorząd przy wsparciu Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
program pochłonął do tej pory po-
nad 90 mln zł.  (hm)

Estetycznie, 
ekonomicznie 
i ekologicznie

Pasażerowie czekający w Zabrzu 
na pociąg mogą umilić sobie czas 
spędzony na dworcu. W ubiegłym 
tygodniu zostało tu otwarte bi-
stro, gdzie nie tylko można coś 
przekąsić, ale też sięgnąć po 
ciekawą książkę i zapoznać się 
z ofertą działających w mieście 
instytucji kultury.

Bar Cytat prowadzony jest 
przez Spółdzielnię Socjalną 

„Prospołeczna”, której ce-
lem jest m.in. tworzenie więzi 
międzyludzkich, integracja spo-
łeczna oraz przywrócenie na 
rynek pracy osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 
Serwowane są tu zarówno tra-
dycyjne, jak i wegetariańskie 
lub wegańskie dania. Wśród 
propozycji są również desery. 
Ale dworcowe bistro to nie tyl-
ko oferta kulinarna.

– Myśląc o tym miejscu, zasta-
nawialiśmy się, jakie funkcje 
powinno ono pełnić. Uznali-
śmy, że przede wszystkim 
muszą to być funkcje społecz-
ne – mówi Piotr Bąk, prezes 
zarządu Spółdzielni Socjalnej 
„Prospołeczna”. – Aktualnie 
zatrudniamy sześciu pracow-
ników, w których rekrutacji 
pomógł nam Powiatowy Urząd 
Pracy – dodaje.

W przygotowaniu wystroju sali 
pomogli uczniowie zabrzańskiej 
szkoły plastycznej. Miejska Bi-
blioteka Publiczna przekazała 
książki, które są do dyspozycji 
gości. Swoje wydawnictwa, pla-
katy i ulotki prezentuje Muzeum 
Miejskie. W planach jest m.in. 
zakup gier planszowych oraz 
organizowanie kameralnych 
koncertów i innych imprez kul-
turalnych.  (hm)

COŚ NA ZĄB I DO POCZYTANIA
NA ZABRZAŃSKIM DWORCU KOLEJOWYM OTWARTE ZOSTAŁO NIETYPOWE BISTRO

W przygotowaniu wystroju sali 
pomogli uczniowie szkoły plastycznej

Elewacja „jedynki” 
z daleka przyciąga wzrok

Pokazy sztuk walkiWystęp flecistów zachwycił publiczność

23–29.01.2018 (nr 861)
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Gliwice

PRZY WEJŚCIU POJAWIŁY SIĘ ZNAKI ZAKAZU RUCHU DLA PIESZYCH

23–29.01.2018 (nr 861)

 – Z obu stron ustawiono znaki 
"zakaz ruchu pieszych", a służby 
miejskie urządzają polowania na 
pieszych łamiących ten wspa-
niałomyślny gest Zarządu Dróg 
Miejskich prawdopodobnie w za-
łożeniach mający chronić pieszych 
przed potrąceniem – napisał do 
nas Czytelnik.

 – Jestem jednym z takich 
"przestępców" na szczęście 
tylko "pouczonym" przez straż-
ników miejskich. Mimo wszyst-
ko uważam, że warto zapłacić 
mandat i mieć większe szanse 
przeżycia niż obchodzić wiadukt 
dwukrotnie przechodząc przez 
dwa przejścia dla pieszych licząc 
na zatrzymanie się pędzących 
tamtędy pojazdów – dodaje.

ZDM ustawił w tym miejscu kil-
ka dni temu znaki zakazu ruchu 
pieszych. Drogowcy tłumaczą 
to względami bezpieczeństwa 
– przechodzenie wąskim frag-
mentem chodnika wzdłuż zej-

ścia do tunelu obarczone jest 
ryzykiem potrącenia przez prze-
jeżdżające samochody.

 – Skoro nie można wyremon-
tować przejścia podziemnego 
przez tyle lat, dlaczego nie 
zostanie ono wyburzone i nie 
można normalnie przejść pro-
stym chodnikiem – zastanawia 
się nasz Czytelnik.

Okazuje się, że sprawa nie jest 
jednak wcale taka prosta. Tunel 
nie jest własnością miasta. Na-
leży on do spółki PKP PLK, która 
zajmuje się infrastrukturą kolejo-
wą. Ta zaś odstąpiła od zamiaru 
remontu przejścia podziemnego 
ze względu na problemy z przebie-
gającą tam kanalizacją miejską.

 – Problem cyklicznego zalewania 
tego przejścia pod torami z powo-
du nieszczelności miejskiej kanali-
zacji ogólnospławnej, znajdującej 
się pod posadzką obiektu oraz 
brak możliwości innego odpro-

wadzenia wody z odwodnienia, 
uniemożliwił zakończenie prac. 
Wykonana częściowo iniekcja 
krystaliczna powierzchni cegla-
nych ścian i stropu przejścia pod 
torami nie przyniosła oczekiwa-
nych rezultatów – wyjaśnia Jacek 
Karniewski z Zespołu Prasowego 
PKP PLK S.A.

 – Bez likwidacji miejskiej kanali-
zacji ogólnospławnej znajdującej 
się pod posadzką przejścia, rewi-
talizacja tego obiektu nie może 
być kontynuowana – dodaje.

Z powyższych względów niemoż-
liwe jest na razie także jego 
wyburzenie i zasypanie. Niezna-

ne są plany PWiK dotyczące 
położonej tam infrastruktury. 

CENtRUm  
PRZESIADKOWE 
mA ROZWIąZAć 
PRObLEm?

Jak tłumaczy Karniewski, 
w związku z planami wybu-
dowania przez miasto węzła 
przesiadkowego w rejonie 
dworca kolejowego i zmian 
w połączeniach komunika-
cyjnych w obrębie centrum 
miasta, remont tego przejścia 
nie znajduje uzasadnienia. Po 
zakończeniu budowy Centrum 
Przesiadkowego w Gliwicach, 
tunel pod torami łączący ulice 
– Toszecką i Bohaterów Getta 
Warszawskiego utraci swoje 
znaczenie.

Do tego czasu jednak gliwi-
czanie mieszkający w pół-
nocnej części miasta muszą 
korzystać z przejścia pod-
ziemnego na dworcu PKP lub 
przemieszczać się po wiaduk-
cie, zmieniając stronę drogi 
przed dojściem do wyłączo-
nego z ruchu pieszego frag-
mentu wąskiego chodnika. 

 (żms)

Przejście podziemne łączące ulicę 
bohaterów Getta Warszawskiego 
z toszecką ostatecznie pozosta-
nie zamknięte. PKP PLK nie pla-
nuje jego remontu i ponowne-
go otwarcia. Niedawno pojawił 
się tam również znak zakazu dla 
pieszych korzystających z bardzo 
wąskiego chodnika.

Nieczynny tunel utrudnia 
przejście

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



inne
 Ô BOUTIQUE LAPLAYA78, 

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

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

 Ô Sprzedam dom nad 
jeziorem w Januszkowicach 
pod Kędzierzynem.10 arów 
działka. Pięknie położony. 
Więcej na olx lub allegro. 
Tel. 608 116 856.

 Ô Szukam pokoju lub małe-
go M-2, Trynek, Sikornik, tel. 
798986030, wieczorem.

 Ô Wynajmę pawilon 30m2 
na dowolną działalność, Gli-
wice, ul. Żwirki i Wigury 71, 
obok przystanku autobuso-
wego. Tel. 505221492, os. 
Zubrzyckiego.

zdrowie
 Ô PODOMEDICA zabiegi 

na stopy tel. 519061000, 
usunięcie modzeli, usunięcie 
odcisków i inne zabiegi.
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ogłoszenia drobne

moduł reklamowy
tej wielkości

kosztuje tylko

78 zł
netto

Szczegóły na
www.gazeta-miejska.pl

 Ô POŻYCZKA NA DO-
WÓD. Bez zaświadczeń, 
minimum formalności. 
Zadzwoń: 32 706-10-48.

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

 Ô POŻYCZKI krótkotermino-
we 32/348-61-68, 504-819-
404. Pośrednik CDF S.C. 

usługi
 Ô !Czyszczenie dywanów (u 

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

 Ô Alarmy, Monitoring, 
Domofony, Elektryk Tel. 665-
803-424.

 Ô ELEKTRYK - Pomiary 
ochrony przeciwporażeniowej-
-protokoły. Zaświadczenia dla 
energetyki. Podłączenia płyt 
indukcyjnych - wpis do gwa-
rancji. Prowizorki budowlane. 
Przeróbki instalacji. Usuwa-
nie awarii itd. UPRAWNIENIA 
E+D. Tel. 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 Transport, przeprowadz-
ki, wywóz starych mebli, 
uprzątanie piwnic, strychów, 
mieszkań, garaży, posesji po 
remontach, tel. 503-992-431.

finanse
 Ô 10000zł dla osób bez 

udokumentowanego docho-
du lub bez dochodu 32/307-
01-15.

NOWY ADRES 

W GLIWICACH

P A R T N E R . . . .

firmy MATPOL FINANSE  
Sp. z o.o.

dam pracę
 Ô Poszukujemy pracowni-

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

 Ô PRACA NA PRODUKCJI 
bram i rolet. Zadzwoń 
784 065 589 po więcej 
informacji!

nieruchomości
 Ô KUPIĘ MIESZKANIE ZA 

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

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

R E k l A m A . . . .

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

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.
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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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Karetka zakupiona ze środków 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkie-
go w piątek została uroczyście 
przekazana gliwickiej jednostce. 
W uroczystości wzięli udział m.in. 
wojewoda śląski Jarosław Wie-
czorek i sekretarz Miasta Gliwice 
– Andrzej Karasiński.

 – Karetka jest w pełni wypo-
sażona, dzięki czemu mamy 

w niej dokładnie takie samo 
wyposażenie jak na izbie przy-
jęć niejednego szpitala – mówi 
Michał Świerszcz, kierownik WPR 
w Gliwicach.

Na wyposażenie ambulansu 
składają się nosze o udźwigu do 
230 kg, defibrylatory z systemem 
teletransmisji oraz dwunastood-
prowadzeniowym EKG, pompy 

infuzyjne, ssaki oraz respiratory. 

Gliwice jako pierwsze odebrały 
od Urzędu Wojewódzkiego nowy 
sprzęt medyczny, jednak w ca-
łym województwie śląskim do-
posażane są stacje pogotowia. 
Całkowita wartość zakupionego 
sprzętu medycznego wyniosła  
3 750 000 PLN.
 (żms)/UM Gliwice

Mowa o popularnie zwanych 
Paletkach, które w naturalnych 
warunkach żyją w dorzeczu 
Amazonki. Nie wszyscy mają 
tę możliwość, aby zobaczyć je 
na żywo w Brazylii, Kolumbii czy 
Peru, dlatego tym bardziej warto 
skorzystać i wybrać się obejrzeć 
przygotowaną wystawę. 

Wyjątkowe okazy pochodzą 

z hodowli pana Andrzeja No-
wickiego, pasjonata i wybitnego 
hodowcę, który swoim hobby 
zaraża wszystkich wkoło. Goście 
Palmiarni będą mieli okazję zo-
baczyć podstawowe, ale jakże 
kolorowe odmiany ryb z rodzaju 
dyskowców. 

Warto także zapamiętać, że 
w czasie ferii zimowych (tj. 

27.01 – 11.02) Palmiarnia 
będzie czynna również w po-
niedziałki.

Godziny otwarcia Palmiarni:
poniedziałek – piątek 9-18
sobota – niedziela 10-18

Szczegółowy cennik biletów znaj-
duje się na stronie internetowej 
www.mzuk.gliwice.pl. (żms)
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Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gliwicach wzbogaciła się 
o nowy ambulans. Pojazd będzie wykorzystywany w pracy 
śląskich ratowników medycznych.

W terminie 27 stycznia – 11 lutego, a więc przez cały okres 
ferii, w Palmiarni miejskiej prezentowana będzie wystawa 
niezwykle efektownych ryb akwariowych. 

Nowa 
karetka 
dla 
pogotowia

Ferie w Palmiarni

23–29.01.2018 (nr 861)



Wydawało się oczywistym, 
że ZDM, jako operator obiek-
tu, powinien również zgłosić 
dewastację policji. Wówczas 
odpowiednie służby zajęłyby 

się sprawdzeniem nagrań 
z monitoringu w celu ustale-
nia tożsamości sprawcy. Tym 
bardziej, że kamery monitorin-
gu znajdują się dosłownie na 

wyciągnięcie ręki od mostku. 

Kilka dni temu zapytaliśmy czy 
zostały podjęte jakieś kroki 
w celu identyfikacji sprawców. 

 – Sprawa jeszcze nie została 
zgłoszona – odpowiada Jadwiga 
Jagiełło-Stiborska, rzeczniczka 
ZDM. 

Obraz z kamer przechowywany 
jest przez 30 dni na macierzach 
ŚSM, później nagrania te są 
nadpisywane kolejnymi. De-
wastacja miała miejsce przed 
7 grudnia, dlatego jest zbyt 
późno, aby starać się ustalić 
sprawcę w oparciu o monito-
ring. 

W ubiegłym roku 
Śląska Sieć Metropoli-
talna zakończyła prace 
związane z rozwojem 

sieci monitoringu 

w Gliwicach. Do syste-
mu dołączono ponad 
100 nowych kamer, 
w rezultacie jest ich 
teraz na obszarze 

miasta 406. 

Szkoda, że mimo sporych moż-
liwości technicznych, nikomu 
najwyraźniej nie zależy na wy-
eliminowaniu lub przynajmniej 
ograniczeniu aktywności pseu-
do grafficiarzy. Przy takiej obo-
jętności urzędników, wandale 
mogą czuć się bezkarni.
 (żms)

 – Pracownicy mogą do 19 stycz-
nia składać w dziale HR wnioski 
dotyczące chęci przystąpienia 
do programu dobrowolnych 
odejść. Docelowo program ma 
objąć 140 pracowników pro-
dukcyjnych oraz 50 pracowni-
ków nieprodukcyjnych – mówi 
Mariusz Król, przewodniczący 
Solidarności w Opel Manufactu-
ring Poland w Gliwicach.

Regulamin PDO był przedmiotem 
uzgodnień pomiędzy pracodawcą 
i działającymi w firmie związkami 
zawodowymi. Zgodnie z jego za-
pisami pracownikom, którzy zde-
cydują się dobrowolnie odejść 
z firmy, przysługiwać będzie poza 
odprawą wynikającą z Kodeksu 
pracy dodatkowa odprawa wy-
nosząca od połowy do czter-
nastokrotności miesięcznego 
wynagrodzenia w zależności od 
stażu pracy oraz rekompensata 
za rozwiązanie umowy o pracę 
w maksymalnej wysokości trzy-
miesięcznej pensji.

Ponadto pracownicy, którzy 
zgłosili chęć odejścia z firmy 
w ramach PDO do 12 stycznia, 
otrzymają dodatkową gratyfi-
kację wynoszącą maksymalnie 
równowartość jednego mie-
sięcznego wynagrodzenia.

– Zasady PDO są przyzwoite, 
zwłaszcza dla pracowników 
z dłuższym stażem, jednak 
dla związku zawodowego re-

dukcja zatrudnienia to zawsze 
niedobra wiadomość, nawet 
jeżeli nie są to przymusowe 
zwolnienia – podkreśla prze-
wodniczący.

Program dobrowol-
nych odejść to nie 
pierwsza w ostat-
nich miesiącach 

redukcja liczby 
pracowników w gli-
wickim zakładzie. 

W ubiegłym roku po wakacyjnej 
przerwie zrezygnowano z pra-
cowników zatrudnionych za 
pośrednictwem agencji pracy 
tymczasowej. Nie przedłużono 
też umów osobom zatrudnio-
nym na czas określony.

W najbliższych mie-
siącach część pra-
cowników polskiej 

fabryki ma być rów-
nież oddelegowana 
do pracy w innych 

europejskich zakła-
dach koncernu. 

Od 5 lutego gliwicki zakład bę-
dzie pracował na dwie, a nie na 
trzy zmiany, jak było dotychczas. 
– Sytuacja może zmienić się na 
lepsze, dopiero gdy otrzymamy 
do produkcji nowy model samo-
chodu. To jednak nastąpi naj-
wcześniej w 2019 roku. Naszym 
zadaniem jest to, żeby do tego 
czasu bronić miejsc pracy w na-
szym zakładzie – podkreśla Król.

Fabryka w Gliwicach zatrudnia 

obecnie niespełna 4000 pra-
cowników. W ubiegłym roku Opel 
został przejęty przez francuską 
grupę PSA, właściciela marek Ci-
troen i Peugeot. Nowy właściciel 
zapowiedział, utrzymanie produk-
cji we wszystkich europejskich 
zakładach Opla i zagwaranto-
wał, że w najbliższym czasie nie 
przewiduje w nich przymusowych 
zwolnień pracowników.

(żms)/(łk)  
Śląsko-Dąbrowska Solidarność

Opel zamyka trzecią zmianę

Wandale pozostaną bezkarni
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W gliwickiej fabryce Opla uruchomiony został program dobrowolnych odejść, który ma 
objąć 190 pracowników. W lutym w zakładzie zostanie zlikwidowana trzecia zmiana.

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

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

W grudniu informowaliśmy o dewastacji na tzw. „mostku miłości” w ciągu ulicy berbeckiego. Ktoś pomazał spray-
em boczne murki. Oprócz wulgarnych napisów pojawiła się też swastyka. Po opisaniu przez nas sprawy, Zarząd Dróg  
miejskich zareagował błyskawicznie i już na drugi dzień usunął napisy. 
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Piesza potrącona przez autobus

8 zabrze
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Do zdarzenia doszło w czwartek, 
kilkanaście minut przed 12.00, na 
oznakowanym przejściu dla pie-
szych, w rejonie skrzyżowania ulic 
3 Maja i Szczęść Boże w Zabrzu.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 
62-letnia kobieta chciała przejść 
na drugą stronę ulicy. Kiedy sa-
mochód osobowy, poruszający 
się prawym pasem, ustąpił jej 

pierwszeństwa, piesza weszła 
na pasy. Niestety, jadący lewym 
pasem kierujący autobusem ko-
munikacji miejskiej nie zatrzymał 
się i potrącił 62-latkę.

Kierujący autobusem komunikacji miejskiej potrącił 
kobietę na oznakowanym przejściu dla pieszych. Nie-
przytomna kobieta, w stanie ciężkim, została prze-
wieziona do szpitala. badanie na obecność alkoholu 
wykazały, że kierujący był trzeźwy, ale w jego organi-
zmie ujawniono obecność amfetaminy.

Nieprzytomna kobieta, w sta-
nie ciężkim, została przewie-
ziona do szpitala. Na miejscu 
pracują pod nadzorem proku-
ratury policjanci zabrzańskiej 
drogówki, technik kryminali-
styki, a także biegły z zakresu 
ruchu drogowego.  
Badanie 22-letniego kierowcy 
na alkomacie wykazało, że kie-
rujący był trzeźwy, ale w jego 
organizmie ujawniono obec-
ność amfetaminy. 22-latkowi 
pobrano krew i zabezpieczono 
ją do badań.  
 (KMP Zabrze)

W ORGANIZmIE KIEROWCY WYKRYtO ŚLADY AmFEtAmINY
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Kolejne ulice z energo- 
oszczędnym oświetleniem
miasto wdraża kolejny etap tzw. masterplanu dotyczącego oświetlenia. Nowe latarnie pojawią się 
na ulicach: Strzody i Wyszyńskiego oraz na pl. Piłsudskiego. Spowoduje to duże oszczędności.
Masterplan Oświetlenia Obszaru 
Miejskiego Miasta Gliwice ma 
na celu uporządkowanie miej-
skiego oświetlenia i wykorzy-
stanie w przestrzeni miejskiej 
energooszczędnych, ledowych 
i sodowych źródeł światła. 
Zgodnie z przyjętą koncepcją, 
na obrzeżach miasta oraz wzdłuż 
głównych szlaków komunikacyj-
nych latarnie powinny emitować 
jasne, zimne światło. W ścisłym 
centrum oświetlenie ma być cie-
plejsze, niemal pomarańczowe.

– Masterplan to nie tylko es-
tetyczne, ale też ekonomiczne 
rozwiązanie. Na ulicach, na któ-
rych wymienimy oprawy sodowe 
na LED uzyskamy zmniejszenie 
kosztów za energię elektrycz-
ną i konserwację o ponad 50 
procent – tłumaczy Mariola 
Pendziałek, naczelnik Wydziału 
Przedsięwzięć Gospodarczych 
i Usług Komunalnych dla Miej-
skiego Serwisu Informacyjnego.

Wymiana oświetle-
nia jest w Gliwicach 
realizowana już od 5 
lat. Teraz przyszedł 
czas na jej kolejny 

etap – modernizację 
na tzw. Osi Poli-

techniki (ul. Strzody 
i Wyszyńskiego oraz 

pl. Piłsudskiego).
Chłodne światło pojawi się na 
ul. Strzody jako przedłużenie 
ul. Akademickiej, a ciepłe emi-
tować będą latarnie na Wyszyń-
skiego i pl. Piłsudskiego. 

W przetargu ogłoszonym przez 
magistrat wzięło udział sześć 
firm. Wykonawca ma być wyło-
niony do połowy lutego, wtedy 
też poznamy harmonogram 
prac. Miasto zaplanowało prze-
znaczyć na ten cel 217 tysięcy 
złotych. 

Tylko jedna ze złożonych do 
przetargu ofert przekracza tę 
kwotę, równocześnie zapew-
niając najkrótszą gwarancję 
na wykonane roboty. Najtań-
szą ofertę przedstawiła firma 
z Gliwic – Zakład Projektowo-
-Wykonawczy Instalacji Marek 
Brodala. Oferent wycenił to 
zamówienie na prawie 154 ty-
siące złotych. 

PIERWSZA bYŁA 
PSZCZYńSKA,  
POtEm  
ZWYCIĘStWA

Prace zmierzające 
do uporządkowania 
miejskiego oświe-
tlania rozpoczęły 

się w 2013 roku, gdy 
165 nowoczesnych 

latarni zamontowa-
no na ul. Pszczyń-

skiej.

W 2016 roku nową iluminację 
zyskała ul. Zwycięstwa, wzdłuż 
której stanęło 57 latarni LED 
oraz 8 z sodowymi źródłami 
światła. Modernizacja ta wzbu-
dziła sporo emocji. Dla jednych 
dodała najważniejszej arterii mia-
sta elegancji, ale według innych, 
po remoncie na reprezentacyjnej 
ulicy jest po prostu ciemno.

Urzędnicy tłumaczyli, 
że inwestycja pozwo-
liła na ograniczenie 
efektu tzw. „zaśmie-

cania światłem”. 
To zresztą, oprócz 
oszczędności był 

jeden z głównych ce-
lów przedsięwzięcia. 

W 2017 roku nowe oświetlenie 
pojawiło się też na fragmencie 
ulicy Akademickiej, ul. Bolesława 
Krzywoustego, ul. Marii Curie-Skło-
dowskiej (na odcinku od Ronda 
Akademickiego do ul. Akademic-
kiej), DTŚ G2 trasa główna, ul. 
Św. Barbary, Dolnych Wałów, na 
rondzie Pańczyka przy ul. Kosów.

Oddano też do użytku 
mieszkańców oświe-
tlenie ul. Kujawskiej 

i ul. Panewnickiej, 
a pod koniec roku 

wymieniono oprawy 
oświetleniowe na ul. 
Wrocławskiej i Czę-

stochowskiej. 
W tym roku planowane jest 
oddanie do użytku oświetlenia 
w parku Chrobrego, które nie-
dawno zostało zdewastowane, 
o czym informowaliśmy w ar-
tykule.

KtóRE ULICE  
NAStĘPNE?

W kolejnym etapie 
wdrażania gliwickiego 
Masterplanu, po mo-
dernizacji oświetlenia 

na Osi Politechniki, 
nowoczesne latarnie 
pojawią się wzdłuż 
ulic: Kopalnianej, 

Bojkowskiej, Rybnic-
kiej, Tarnogórskiej 

i Dworcowej, a także 
na wybranych ulicach, 
gdzie zostanie wymie-

nionych 1787 opraw 
oświetleniowych na 
nowe oprawy ze źró-

dłami LED. 
Cały projekt pochłonie łącznie 
14 mln zł – 10 mln z kasy mia-
sta oraz 4 mln ze środków Unii 
Europejskiej. Jego realizacja po-
winna się zakończyć w 2019 
roku. (żms)
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KIEROWCA ZAAtAKOWAŁ SAmOCHóD KIJEm bEJSbOLOWYm

Furiat za kierownicą
Niektórzy kierowcy mają skłonność do agresywnej i niebezpiecz-
nej jazdy, równocześnie nie potrafiąc przyjąć do wiadomości, że 
innym to przeszkadza lub zagraża. tak zdarzyło się i tym razem.
Przy ul. Baildona w Gliwicach 
policjanci z trzeciego komi-
sariatu zatrzymali kierowcę 
volkswagena, który na dro-
dze publicznej dopuścił się 

czynu o charakterze chuli-
gańskim.

29-letni gliwiczanin, porusza-
jący się volkswagenem pas-

satem, zajechał nagle drogę 
innemu kierowcy, 36-letnie-
mu mieszkańcowi Gliwic ja-
dącemu seatem ibizą. Kiedy 
auta zatrzymały się, pierwszy 

z mężczyzn wysiadł ze swoje-
go volkswagena i trzymając 
w ręce kij bejsbolowy, pod-
szedł do seata.

Zaatakował 36-lat-
ka, uderzając 

w rękę. Potem wyżył

 się jeszcze na sa-
mochodzie, uszka-

dzając powłokę 
lakierniczą oraz lu-

sterko. Straty, jakich 
dokonał, oszacowa-

no na ok. 1500 zł. 

Jak się okazało, przyczyną 
agresji 29-latka było wcześniej-
sze upomnienie. Mężczyzna 
wpadł w szał, gdy kierowca 
seata zwrócił mu uwagę na 
niebezpieczną jazdę. W naj-
bliższym czasie krewkiego gli-
wiczanina czeka proces karny 
i wyrok.
 (żms)/KMP Gliwice
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Kino studyjne Amok Gliwice,  
ul. Dolnych Wałów 3

Szaleństwa. Rewia | 
retransmisja z NT London
W Polsce Stephen Sondheim znany jest 
głównie jako autor tekstów do musicali 
innych kompozytorów („West Side Story”, 
„Gypsy”, „Do I Hear a Waltz”), sam jednak 
także komponował niezwykle popularne za 
oceanem utwory. Został wyróżniony nagro-
dą Pulitzera odznaczony Medalem Wolności 
i National Medal of Arts. W londyńskim 
spektaklu główne role żeńskie kreować 
będą Tracie Bennett, Janie Dee i Imelda 
Staunton, reżyseruje Dominic Cooke.

26 stycznia 
godz. 20.00

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.

„DJ” to inspirowana prawdziwymi wydarze-
niami historia ukazana poprzez losy niezwykle 
utalentowanej, undergroundowej polskiej DJ-ki 
Mini. To film o ambicji, nieustannej pogoni za 
marzeniami, a przede wszystkim o postrzega-
niu świata poprzez absolutyzowanie własnych 
doświadczeń w kulturze „Love Yourself”. „DJ” 
to pierwszy film w kinie europejskim przedsta-
wiający zjawisko Dj'ingu z perspektywy kobiecej. 

24.01 środa
Centrum Kultury Studenckiej Mro-
wisko – Gliwice, ul. Pszczyńska 85
• 19.00 Ożenić się nie mogę  
A. Fredry – wieczór komedii 
w Mrowisku / wstęp wolny

Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 10.00 Plastusiowy pamiętnik

Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 16.30 Party
• 18.00 Kobieta z lodu
• 20.00 Łagodna 
Duża sala
• 15.30 Gra o wszystko
• 18.00 I tak cię kocham
• 20.15 Atak paniki

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

www.gazeta-miejska.plGAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 19.00 Wysokie napięcie

Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 16.15 Dumni i wściekli
• 18.30 Party
• 20.00 Łagodna 
Duża sala
• 15.30 Gra o wszystko
• 18.00 I tak cię kocham
• 20.15 Atak paniki

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

Dom Muzyki i Tańca – Zabrze, ul. Gen. de Gaulle’a 17
27 stycznia (sobota),godz. 17.00 Kabaret Smile

Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 16.30 Łagodna
• 19.00 Prywatne słowo pioniera 3
Duża sala
• 16.15 Magiczna zima Muminków
• 18.00 Atak paniki
• 20.00 Szaleństwa. Rewia – re-
tranismisja z NT London

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 16.00 Miś Bamse i córka wiedźmy
• 17.30 Miś Bamse i córka wiedźmy
• 20.00 Dzikie róże

Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 16.00 Miś Bamse i córka wiedźmy
• 17.30 Miś Bamse i córka wiedźmy
• 20.00 Dzikie róże

Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 8a
• 16.00 W ramach cyklu: ARTE-
fakty – Goci na Pomorzu w świetle 
wykopalisk i legend – Wykład: dr 
hab. Krzysztof Walenta. Wstęp 
wolny, liczba miejsc ograniczona

23–29.01.2018 (nr 861)

Duża sala
• 15.00 Magiczna zima Muminków
• 16.30 Atak paniki
• 20.00 I tak cię kocham

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 16.00 Miś Bamse i córka wiedźmy
• 17.30 Miś Bamse i córka wiedźmy
• 20.00 Dzikie róże

Stacja Artystyczna RYNEK – Gli-
wice, Rynek 4-5
• 18.00 Kolumbia – w świecie 
pachnącym kawą – spotkanie 
podróżnicze

Kopalnia Guido – Zabrze, ul. 3 
Maja 93

• 20.00 Henry Davids Gun – 
koncert

Filharmonia Zabrzańska – Park 
Hutniczy 7
• 18.00 Rosyjska zima – Koncert 
karnawałowy 

CK Wiatrak – Zabrze, ul. Wolno-
ści 395

• 20.00 Koniec Świata + Tabu 
– koncert

Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 19.00 Wysokie napięcie

27.01 sobota
Garaż Music Pub – Gliwice, ul. 
Pszczyńska 29

• 20.00 Spectrum Khor – koncert

Kopalnia Guido – Zabrze, ul. 3 
Maja 93

• 19.00 Żona do adopcji – spek-
takl

Dom Muzyki i Tańca – Zabrze, ul. 
Gen. de Gaulle’a 17
• 17.00 Kabaret Smile

Teatr Miejski w Gliwicach – ul. 
Nowy Świat 55/57
• 19.00 Psie serce / widownia 
na scenie

Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 18.00 Ku Klux Klan. W krainie 
miłości

Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 11.00 Na tropie bohatera filmo-
wego – warsztaty, animacje
• 15.15 Ikona
• 16.30 Łagodna
• 19.00 Czas pionierów
Duża sala
• 16.00 Atak paniki

• 18.55 Tosca – transmisja z Me-
tropolitan Opera w Nowym Jorku

28.01 niedziela
Kopalnia Guido – Zabrze, ul. 3 
Maja 93. Kaplica św. Barbary – 
Poziom 170

• 18.00 Kapela Dobrej Woli – kon-
cert kolęd i pastorałek / wstęp wolny

Teatr Miejski w Gliwicach – ul. 
Nowy Świat 55/57
• 18.00 Psie serce / widownia 
na scenie

Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Te-
atralny 1
• 18.00 Ku Klux Klan. W krainie 
miłości

Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 15.30 Bolszoj
• 18.00 Ikona
• 19.00 Bolszoj

29.01 poniedz.
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 18.00 Miś Bamse i córka wiedźmy
• 20.00 Dzikie róże

W czasie ferii zapraszamy na „białe szaleństwo”. W pra-
cowni, z białą gliną można zaszaleć podobnie jak ze śnie-
giem i ulepić wszystko co podpowie wyobraźnia. Powstałe 
cuda nie roztopią się jak śnieg, ale wypalone staną się 
pamiątką na zawsze. W gorącej pracowni oraz w gorącej 
atmosferze powstaną inspirujące prace. Pomocą służyć 
będzie mistrz pracowni oraz profesjonalnie wyposażo-
na pracownia. Zajęcia warsztatowe będą odbywać się 
w godzinach przedpołudniowych. Zapewniamy atmosferę 
artystycznej pracowni, opiekę Ceramicznego Mistrza oraz 
tradycyjnie gorącą herbatę w czarkach RAKU.

Warsztaty jako oferta kreatywnego spędzenia cza-
su skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym.
Terminy: 
W pierwszym tygodniu ferii: 29.01 i 30.01, 31.01 
w godz. od 10:00 do 12:00

W drugim tygodniu ferii: 5.02, 6.02, 7.02 w godz. 
od 10:00 do 12:00. Uczestnictwo we wszystkich 
terminach nie jest obowiązkowe.
Zapisy oraz pełna informacja: tel.608 724 022; 
artceramika@gmail .com.  Prosimy o wcześniejsze 
zgłoszenia, ilość miejsc ograniczona.

Kreatywne ferie w pracowni ceramicznej

25.01 czwartek
Stacja Artystyczna RYNEK – Gli-
wice, Rynek 4-5
• 18.00 Spotkanie z Krzysztofem 
Siwczykiem – wieczór poetycki

26.01 piątek
Galeria Na6 – Gliwice, ul. Matejki 6

• 17.00 wernisaż wystawy foto-
grafii Dariusza Ogłozy – Ścieżki 
życia

30.01 wtorek
Teatr Miejski w Gliwicach – ul. 
Nowy Świat 55/57
• 9.00 Ach, jak cudowna jest 
Panama – spektakl dla dzieci / 
mała scena
• 11.00 Ach, jak cudowna jest 
Panama – spektakl dla dzieci / 
mała scena

Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 16.30 Łagodna
• 19.00 Uczeń
Duża sala
• 10.00 Magiczna zima Muminków
• 15.00 Magiczna zima Muminków
• 16.30 Paddington 2

• 18.15 Atak paniki
• 20.15 I tak cię kocham
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Najwyższy laur otrzymał 
Kazimierz Pazgan

JUŻ PO RAZ 26. REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA PRZYZNAŁA LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

– Spotykamy się raz w roku z ludźmi, 
których niezwykłość polega na tym, 
że osiągają sukcesy, nie tolerują po-
rażek, a sukcesami potrafią się dzie-
lić z potrzebującymi. Na tej sali spo-
tykają się ludzie spełnieni, którzy nie 
zamierzali rościć sobie pretensji o to, 
że coś im się należy, tylko często od 
młodego wieku brali sprawy w swoje 
ręce i parli do przodu – mówi Tadeusz 
Donocik, prezes RIG i przewodniczą-
cy Kapituły, którą tworzą przedstawi-
ciele izb gospodarczych z Katowic, 
Bielska-Białej, Częstochowy, Rybnika 
i Opola, śląscy i opolscy samorządow-
cy oraz reprezentanci świata kultury, 
nauki i mediów. 
– To ogromne święto ludzi, którzy 
kochają tę ziemię, którzy dla niej 
pracują. Na tej scenie spotykają się 
ludzie wyjątkowi, którzy dla Śląska, 
dla metropolii pracują od lat wielu. 
Pokazują nam, jak zdobywać laury 
i dzielą się z nami kompetencją – 
podkreśla prezydent Zabrza Małgo-
rzata Mańka-Szulik.
Wśród tegorocznych laureatów nie 
zabrakło osób i instytucji związanych 
z Zabrzem. Złoty Laur „Nauka i In-
nowacyjność” przypadł Fundacji 
Śląskiego Centrum Chorób Serca. 
Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przed-
siębiorczości wyróżnione zostało jako 
„Instytucja wspierająca rozwój go-
spodarki rynkowej lub edukująca na 
potrzeby firm”. Nagrody trafiły też do 
Urszuli Koszutskiej, dyrektor Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Za-
brzu, Janusza Dramskiego, zabrzani-
na, wiceprezydenta Europejskiej Kon-
federacji Młodych Przedsiębiorców 
YES for Europe z siedzibą w Brukseli 
i Kazimierza Szołtyska, uznanego 
plastyka, który niedawno obchodził 
50-lecie pracy twórczej.
Platynowe Laury Umiejętności i Kom-
petencji odebrali m.in. sekretarz sta-
nu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, 
ambasador Republiki Chorwacji An-
drea Bekić, światowej klasy architekt 
Robert Konieczny oraz Zbigniew Cier-
niak, dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk” im. Stanisława Hadyny. 
Nagrodą Specjalną „Orła Piastów 
Śląskich” otrzymało Polskie Radio 
Katowice, które na mapie Śląska 
i Polski istnieje już od 90 lat. – To 
ogromny zaszczyt móc być dziś tu 
w tak znamienitym gronie i odbierać 
tak prestiżowe wyróżnienie. Zdaję so-
bie sprawę z tego, że nie byłoby tej 
wspaniałej nagrody, gdyby nie praca 
z jednej strony, a z drugiej zaufanie, 
jakim darzą nas państwo każdego 
dnia. To bardzo zobowiązujące – za-
znaczał Piotr Ornowski, redaktor 
naczelny.
Galę uświetnił występ Zespołu Śpie-
waków Miasta Katowice „Camerata 
Silesia” w towarzystwie M&T Band 
oraz wybitnych wokalistów młodego 
pokolenia – Sabiny Meck i Wojciecha 
Myrczka.  (hm)

Kazimierz PazganKazimierz Pazgan

Odnoszą sukcesy 
i dzielą się nimi z innymi

Aż 88 osób i instytucji zostało uhonorowanych przez Regionalną Izbę Gospodarczą 
w Katowicach. Tradycyjne Laury Umiejętności i Kompetencji wręczono podczas gali 

zorganizowanej w sobotę w zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca. Najwyższe wyróżnienie 
odebrał będący ikoną polskiego biznesu Kazimierz Pazgan, twórca Grupy Konspol.

Laur dla ZCRP odebrała jego naczelnik Katarzyna KuciaWśród nagrodzonych znalazł się Janusz Dramski 

Kazimierz Szołtysek obchodził 
niedawno jubileusz 50-lecia pracy twórczejNagrodę dla Fundacji ŚCCS odebrała jej prezes Alicja Chachaj

Prof. Dorota Simonides otrzymała Kryształowy Laur z DiamentemDyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Urszula Koszutska

23–29.01.2018 (nr 861)



12

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze www.gazeta-miejska.pl

ZABRZE AKTUALNOŚCI

23.01–29.01.2018 (nr 861)

Bery i bojki na gru-
bie –  to propozycja 
przygotowana wspól-
nie przez Muzeum 

Górnictwa Węglowego 
w Zabrzu oraz Śląski Klaster 
Kultury, Turystyki i Rekreacji. 
W Kopalni Guido dzieciaki 
wysłuchają śląskich legend 
i podań, przejadą się pod-
wieszaną górniczą kolejką 
i wezmą udział w warszta-
tach plastycznych. Zajęcia 
zaplanowano od 29 stycznia 
do 11 lutego w godzinach od 
9.00 do 18.00. Ze zwiedza-
niem Sztolni Królowa Luiza 
połączone będą z kolei „Fe-
rie na bauplacu”. Uczestnicy 
warsztatów, przeznaczonych 
dla dzieci od 6. do 14. roku 
życia, poznają techniki po-
zwalające na budowanie mo-
deli obiektów spotykanych 
na co dzień, takich jak domy, 
szyby górnicze czy urządze-
nia do transportu urobku. 
Uczestnicy pracować będą 
na mini cegłach ceramicz-
nych oraz drewnianych kloc-
kach konstrukcyjnych. 

Warsztaty teatralne to 
jedna z propozycji Miej-
skiego Ośrodka Kultury 
w Zabrzu. Zagadki detek-
tywistyczne rozwiązywać 
będą w kolei uczestnicy gry 
terenowej „Kto jest Sher-
lockiem?”. Co wspólnego 
mają straszyki i patyczaki 
i skąd swoją nazwę wzięły 
mączniki czy drewnojady 
będzie się można dowie-
dzieć podczas warsztatów 
„Owady dla odważnych”. 
Sporo ciekawych propozy-
cji mają także dzielnicowe 
ośrodki kultury w Biskupi-

cach, Grzybowicach, Koń-
czycach i Pawłowie.

Na 22. już odsłonę akcji 
„Zima w bibliotece” zaprasza 
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Zabrzu. W programie m.in. 
gry i zabawy, konkursy, quizy, 
zajęcia ruchowe, plastyczne, 
komputerowe oraz konkur-
sy promujące czytelnictwo. 
Historia sportów zimowych 
i olimpiad to połączona 
z warsztatami plastycznymi 
prezentacja multimedialna, 
którą przygotowało Mu-
zeum Miejskie. Uczestnicy 
zajęć poznają historię zimo-
wych igrzysk olimpijskich 
oraz zawodów sportowych 
ze szczególnym uwzględ-
nieniem sukcesów Polaków, 
różne ciekawostki związane 
ze sportem oraz rzadkie dys-
cypliny sportów zimowych. 
„Idziemy po skarb” Janoscha 
w reżyserii Zbigniewa Stryja 
to z kolei pełna optymizmu, 
ciepła, subtelnego humoru 
i przeplatana wesołymi pio-
senkami opowieść o przy-
godach Misia i Tygryska, na 
którą zaprasza Teatr Nowy.

Miłośników aktywnego spę-
dzania czasu zapraszają ba-
seny Aquarius oraz Aquarius 
Kopernik. Na łyżwach będzie 
można pojeździć na lodowi-
sku przygotowanym na tere-
nie Śląskiego Rancho przy ul. 
Webera. Technikę jazdy na rol-
kach można z kolei szlifować 
w ramach projektu Aktywne 
Zabrze. Zajęcia będą prowadzo-
ne na podziemnym parkingu 
Areny Zabrze. Zajęcia tenisowe 
oferuje Klub Sportowy Mosto-
stal Zabrze.  (st)

Nie wyjeżdżasz nigdzie na ferie? W Zabrzu z pewnością nie będziesz 
się nudzić. Bogatą ofertę zajęć tradycyjnie przygotowały szkoły 
i działające w mieście instytucje kultury. Wolny czas w zdrowy 
sposób będzie można spędzać, korzystając z basenów, lodowiska 
czy kortów tenisowych. Moc atrakcji czeka w Sztolni Królowa Luiza 
oraz Kopalni Guido.

FERIE 
W MIEŚCIE 

PEŁNE ATRAKCJI

Szczegółowe informacje na temat oferty
przygotowanej dla uczniów spędzających lato 

w mieście można znaleźć w informatorze 
dostępnym w szkołach oraz na stronie 

internetowej  www.um.zabrze.pl

NA UCZNIÓW SPĘDZAJĄCYCH 
ZIMOWISKO W ZABRZU JAK CO ROKU 

CZEKA SPORO CIEKAWYCH ZAJĘĆ

Udanych  
ferii!
Małgorzata 
Mańka-Szulik, 
prezydent Zabrza

Moi drodzy, po kilku mie-
siącach intensywnej nauki 
nadeszły oczekiwane 
ferie zimowe. To czas, 
w którym możecie 
odpocząć od szkolnych 
obowiązków. Okazja do 
relaksu, spotkań z rówie-
śnikami, rozwijania swoich 
pasji i zainteresowań. 
Na tych, którzy ferie 
spędzą w Zabrzu, czeka 
sporo atrakcji. Będą zaję-
cia sportowe, plastyczne 
i rekreacyjne. Ciekawe 
propozycje przygotowały 
zarówno szkoły, jak i dzia-
łające w naszym mieście 
instytucje kultury. 
Życzę wszystkim 
aktywnych, radosnych 
i bezpiecznych ferii.
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