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W Zabrzu ﬁniszowali w poniedziałek uczestnicy
trzeciego etapu wyścigu Tour de Pologne

Cena gazety
z dodatkiem 1 zł

ULICE PEŁNE
KOLARSKICH EMOCJI

Kolarski peleton
na ulicach Zabrza

Dekoracja zwycięzcy etapu z udziałem prezydent
Zabrza Małgorzaty Mańka-Szulik

Przy Arenie Zabrze zlokalizowany był ﬁnisz trzeciego etapu wyścigu kolarskiego Tour de Pologne.
Zanim najlepsi zawodnicy świata dotarli do mety, czterokrotnie pokonali 6-kilometrową pętlę
wytyczoną ulicami Zabrza. Na trasie dopingowały ich tłumy kibiców.

– Widzimy, że mieszkańcy Śląska
są spragnieni imprez sportowych na
najwyższym poziomie światowym –
nie ma wątpliwości minister sportu
i turystyki Witold Bańka, który również kibicował kolarzom w Zabrzu.
Tour de Pologne to jedna z najbardziej prestiżowych międzynarodowych imprez sportowych w Polsce.
Od 2011 r. zaliczany jest do UCI
World Tour, czyli cyklu najważniejszych zawodów świata w kolarstwie
szosowym. Co roku zawodników
ogląda na trasie około 3,5 miliona
kibiców, a transmisja telewizyjna
dociera do ponad stu krajów na całym świecie.

Poniedziałkowy etap 75. Tour de
Pologne liczył 139 km długości.
Kolarze wystartowali ze Stadionu
Śląskiego w Chorzowie. Trasa prowadziła m.in. przez Rudę Śląską,
Rybnik, Knurów i Gierałtowice.
Przed godziną 19 kolarze dotarli do
Zabrza. Czekała tu na nich runda
o długości 6,2 km, którą musieli
pokonać czterokrotnie, by znaleźć
się na kilometrowej prostej prowadzącej do mety wyznaczonej przy
Arenie Zabrze. Tu emocje były największe. Linię mety jako pierwszy,
z przewagą zaledwie kilkudziesięciu
centymetrów, przekroczył 21-letni
Kolumbijczyk Alvaro Jose Hodeg.

07.08–13.08.2018
888)
07–13.08.2018 (nr(nr
888)

– Wyścig Tour de Pologne to bez
wątpienia święto nie tylko dla miłośników kolarstwa, których w naszym mieście nie brakuje. To także
okazja do zaprezentowania wyjątkowych w skali kraju oraz Europy
miejsc, obiektów i inicjatyw. Obok
przeżywania sportowych emocji
chcemy upowszechniać atrakcyjne
tereny inwestycyjne strefy ekonomicznej czy atrakcje turystyczne
warte odwiedzenia, jak Kopalnia
Guido czy też kompleks Sztolnia
Królowa Luiza z Parkiem 12C i Bajtel Grubą – podkreśla prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Rywalizacji zawodowych kolarzy to-

warzyszyła impreza zorganizowana
z myślą o najmłodszych miłośnikach
kolarstwa. Uczestnicy Kinder+Sport
Mini Tour de Pologne pokonywali tę
samą pętlę, co zawodowcy. – W tym
roku zmieniliśmy formułę wydarzenia z tradycyjnego wyścigu na paradę rowerową. Zależy nam, aby dwa
kółka kojarzyły się najmłodszym
z dobrą zabawą i świetnym sposobem na spędzenie wolnego czasu
– mówi Agata Lang, organizator wydarzenia. Masa atrakcji zarówno dla
najmłodszych, jak i nieco starszych,
czekała również na promenadzie
Areny Zabrze.
(hm)
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Uczestnicy Kinder+Sport Mini Tour de Pologne na starcie
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Kolejny sukces na koncie Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Pierwsi w Polsce
wszczepili sztuczne serce
Zabrzańscy kardiolodzy i kardiochirurdzy po raz kolejny potwierdzili, że reprezentują
najwyższy światowy poziom. W lipcu, jako pierwsi w Polsce, wszczepili 66-letniemu
pacjentowi całkowicie sztuczne serce.

Sztuczne serce SynCardia TAH
to jedyne całkowicie sztuczne
serce zatwierdzone do wszczepiania w Stanach Zjednoczonych,
Kanadzie i Europie. Do tej pory
na całym świecie zastosowano
je w ponad 1,8 tysiąca przypadków. Kilkoro pacjentów żyje dzięki
urządzeniu już ponad cztery lata.
System zastępuje obie komory
serca oraz cztery zastawki, przywracając prawidłowy przepływ
krwi.
TAH podłączone jest do zewnętrznego napędu, który generuje przepływ krwi oraz monitoruje jego
funkcjonowanie.

W Polsce urządzenie zostało zastosowane teraz po raz pierwszy.
Do pionierskiej operacji zespół
z Zabrza przygotowywał się
w Niemczech. Zabieg przeprowadzono u mężczyzny cierpiącego
z powodu krańcowej niewydolności krążenia, u którego inne
formy terapii zawiodły lub były
niewskazane. Przeszczep serca
od zmarłego dawcy był niemożliwy
ze względu na silne nadciśnienie
płucne, jakie rozwinęło się u pacjenta. Zniszczyłoby ono wszczepiony organ.
Przeprowadzona na początku lipca operacja trwał sześć godzin.

Teraz lekarze poinformowali o jej
efektach. – Pacjent czuje się dobrze i pod okiem naszych świetnych pielęgniarek i rehabilitantów
wraca do sił – podkreśla doc. dr
Michał Zembala ze Śląskiego
Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
– To dzięki ogromnej pracy zespołu kardiochirurgów, kardiologów,
anestezjologów oraz pielęgniarek
i specjalistów fizjoterapii osiągnęliśmy powodzenie. Dziękuję
wszystkim zaangażowanym w ten
wspólny sukces. Przede wszystkim jednak gratulacje i podziękowania należą się panu Mieczysławowi, za zaufanie, którym

nas obdarzył i niezłomną wiarę
w powodzenie tej misji. Cieszę
się, że mogłem być częścią tej
historii – dodaje. Dzięki urządzeniu pan Mieczysław będzie
mógł wrócić do domu i czekać
na przeszczep.
Przypomnijmy, że to właśnie
w Zabrzu w 1985 r. prof. Zbigniew Religa dokonał pierwszego
w Polsce udanego przeszczepu
serca. Śląskie Centrum Chorób
Serca należy obecnie do najlepszych ośrodków na świecie. Nie
ma bowiem zabiegu z dziedziny
kardiochirurgii, który nie byłby
wykonywany w Zabrzu.
(hm)

Dzięki urządzeniu pan Mieczysław
będzie mógł oczekiwać w domu na przeszczep

NIECODZIENNA IMPREZA W MIEJSKIM OGRODZIE BOTANICZNYM W ZABRZU

DZIEŃ (NIE TYLKO) Z PSZCZOŁAMI
Na „Dzień pszczół i innych owadów” zaprasza w środę 8 sierpnia
Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu. Będzie można kupić miody
i produkty pszczele, porozmawiać z pszczelarzami i dowiedzieć
się, w jak dużym stopniu nasze
codzienne życie jest zależne od
pracy owadów zapylających.

Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu zachwyca bogactwem roślin

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

Organizacja dnia poświęconego pszczołom stała się już

www.gazeta-miejska.pl

sierpniową tradycją Miejskiego
Ogrodu Botanicznego w Zabrzu.
Atrakcji nie zabraknie również
w tym roku. W programie ruszającej o godzinie 10 imprezy znalazły się m.in. warsztaty poświęcone budowaniu domków dla
owadów oraz wycinaniu owadów
3D z papieru. Upominki czekają
na dzieci, które na imprezie pojawią się przebrane za owady.
Przypomnijmy, że Miejski Ogród

Botaniczny w Zabrzu obchodzi
w tym roku jubileusz 80-lecia
istnienia. W części parkowej tej
miejskiej oazy zieleni podziwiać
można około 3 tysięcy okazów
drzew. Róże ponad 60 odmian
zachwycają w rosarium. Około
5 tysięcy roślin z różnych stref
klimatycznych całego świata
zgromadzono z kolei w szklarniach.
(hm)

07–13.08.2018 (nr
07.08–13.08.2018
(nr888)
888)

fot. SCCS (2)

Zespół
ze Śląskiego
Centrum Chorób
Serca, który
przeprowadził
pionierską
operację
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Noworodek w „oknie życia”

W nocy z niedzieli na poniedziałek policjanci otrzymali zgłoszenie o znalezieniu dziecka w gliwickim
„oknie życia”. Noworodkiem natychmiast zaopiekowały się siostry zakonne.
Przypomnijmy:
gliwickie „okno
życia” funkcjonuje
w ośrodku opiekuńczo-leczniczym
boromeuszek
przy ul. Zygmunta
Starego 19.

Poprzedni dwaj chłopcy – Jan
i Karol – zostali oddani do
“okna życia”, które wcześniej
znajdowało się przy ulicy Górnych Wałów.

Lepiej pozostawić
w szpitalu

O tym, że w oknie znajduje się
maluch, zaalarmował dzwonek
w domu zakonnym sióstr boromeuszek, które zajmują się
„oknem życia”. Siostry natychmiast wyjęły dziecko i zadzwoniły po pogotowie ratunkowe.
Kilkunastogodzinny chłopiec
jest zdrowy.

Sytuacja prawna malucha nie
jest najlepsza. Porzucony bez
dopełnienia formalności –
ważnego oświadczenia matki
o zrzeczeniu się praw rodzicielskich i wyrażeniu zgody na adopcję – będzie długo oczekiwać
na nową rodzinę.

To w historii gliwickiego okna trzeci
uratowany noworodek, ale pierwszy
w tej lokalizacji.

Przy okazji policja podpowiada, że matka może dziecko
pozostawić w szpitalu – tam
ma możliwość zrzeczenia się
go. Tę decyzję może podjąć
zarówno przed porodem, jak
i bezpośrednio po nim, ma na
nią 43 dni.

Potrzebujące takiej pomocy
kobiety mogą bezpiecznie zostawić noworodka i nic im za
to nie grozi. Okno funkcjonuje dzięki porozumieniu trzech
instytucji: Kongregacji Sióstr
Miłosierdzia św. Karola Boromeusza, Szpitala Wielospecjalistycznego w Gliwicach przy ul.
Kościuszki 1, Caritas Diecezji
Gliwickiej.


Fot. 24GLIWICE /Łukasz Gawin

Chłopczyk został przebadany
w szpitalu miejskim, jest zdrowy.
Osoba, która zostawiła dziecko
w specjalnym oknie, nie naraziła go na niebezpieczeństwo,
w związku z tym, pod względem
prawnym, nic jej nie grozi.

(żms)/KMP Gliwice

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

ÔÔ!!Czyszczenie
dywanów (u

SERWIS KOMPUTEklienta
lub
odbiór)
tapicerek.
ROWY, dojazd do klienta,
Sprzątanie.
Mycie okien.
tel.
798-867-888,
www. Firma Blitz. Tel. 32-234-2172,
pcpomoc.com
kom.510-286-736.
 !Czyszczenie dywanów (u
ÔÔ ELEKTRYK
- Pomiary
klienta
lub odbiór)
tapicerek.
ochrony przeciwporażeniowejSprzątanie.
Mycie okien. Fir-protokoły.
Zaświadczenia
dla
ma
Blitz. Tel.
32-234-2172,
energetyki. Podłączenia płyt
kom.510-286-736.
indukcyjnych - wpis do gwarancji.
Prowizorki
budowlane.

ELEKTRYK
- Pomiary
Przeróbkiprzeciwporażeniowejinstalacji. Usuwaochrony
nie awarii itd.
UPRAWNIENIA
-protokoły.
Zaświadczenia
dla
E+D. Tel. 508-145-905,
energetyki.
Podłączenia płyt
www.abirox.pl- wpis do gwaindukcyjnych
rancji. Prowizorki budowlane.
ÔÔ KOMPLEKSOWE
REMONPrzeróbki
instalacji. Usuwanie
TY MIESZKAŃ,
ŁAZIENEK:
awarii
itd. UPRAWNIENIA
E+D.
hydraulika, kafelkowanie,
508-145-905,
www.abirox.pl
gładzie, malowanie, elektryka,itp.
Tel. 698-264-691.

KOMPLEKSOWE
REMONTY MIESZKAŃ, ŁAZIENEK:
ÔÔ MEBLE SYSTEMOWE,
hydraulika,
kafelkowanie,
KUCHNIE,
materace,elektryzabugładzie,
malowanie,
dowy, szafy, rolety. Tel. 32
ka,itp.
Tel. 698-264-691.
270-00-09,
695-899-863.

Ogłoszenie drobne można zamówić na 2 sposoby
w internecie
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

ÔÔ Piece kaflowe demontaż,
wywóz gruzu i wynoszenie odpadów. Tanio 503992431.
ÔÔ RTV NAPRAWA DOMOWA.
32 279-42-79, 605-285-957.
P A

R

T

N

E

R

.

.

.

.

ÔÔ Skup złomu i metali kolorowych, skup akumulatorów,
skup puszek alu, demontaż
konstrukcji stalowych (ogrodzeń, pieców, maszyn itp.).
Bezpłatny transport, płatność
gotówką, możliwość dojazdu
P A

R

T

N

E

R

.

.

.

.

W wydaniu wtorkowym ukazują się ogłoszenia zamówione i opłacone
re k l najpóźniej
a m a . do
. . piątku
. . .

z wagą. Gliwice, Knurów,
Zabrze... Tel. 515-191-401,
508-481-702,
www.stalmet-skup.pl,
www.ekometalgliwice.pl.

finanse
ÔÔ POŻYCZKA NA DOWÓD.
Bez
zaświadczeń,
minimum

Malowanie,
tapety,
gładź
formalności.
Zadzwoń:
32
solidnie
szybko
tanio. Wyce706-10-48
na gratis 721-208-759.

praca

 MEBLE SYSTEMOWE,
KUCHNIE, materace, zabudowy,
szafy,
rolety.pracowniTel. 32
ÔÔ Firma
zatrudni
270-00-09,
695-899-863.
ków do sprzątania
marketu,
tel. 691 824 715.
 Montaż ogrodzeń, bram,
furtek.
Szybko
i solidnie.
Tel.
ÔÔ FIRMA
STALMET
ZATRUD602-322-434.
NI KIEROWCĘ KAT B DO
PRACY NA PUNKCIE SKUPU

Przeprowadzki
wywózPEŁZŁOMU
W KNUROWIE,
NY ETAT,
UMOWA
O PRACĘ,
starych
mebli,
rtv, agd,
MOŻLIWOŚĆ
ROZWOJU,
rozbiórki
i wyburzenia.
Tel.
DOBRE WARUNKI (wymaga503992431.
ne doświadczenie na autach
dostawczych)
CV przesyłać

RTV NAPRAWA
DOMOWA.
na biuro@stalmet-skup lub
Tel.
32
279-42-79,
605-285dzwonić tel. 515-191-401
957.
ÔÔ FIRMA STALMET ZATRUDE K L A M A . . . .
NI KIEROWCĘ KAT C DO
PRACY NA PUNKCIE SKUPU
ZŁOMU W KNUROWIE, PEŁNY ETAT, UMOWA O PRACĘ,
DOBRE WARUNKI, Wymagane doświadczenie na autach
dostawczych i ciężarowych.
CV przesyłać na: biuro@
stalmet-skup.pl lub dzwonić
515-191-401

R

Redakcja, biuro og³oszeñ
Gliwice, pl. Pi³sudskiego 3
tel. 32 230-84-51
503-10-60-19
Biuro czynne
pn-pt: w godz. 10-16.00
redakcja@gazeta-miejska.pl
www.gazeta-miejska.pl

ÔÔ Zatrudnię operatora wózka
widłowego Praca Stała/dodatkowa tel. 660-645-089.

¯aneta Mrozek-Siewierska
zaneta@24gliwice.pl

ÔÔ Zatrudnię pracownika do
montażu okien i drzwi Tel.
607-939-760.

Sk³ad
£ukasz Gawin
lukasz@24gliwice.pl
Wydawca:
INFORMATOR RYNKOWY
-Wydawnictwo Prasowe
Marcin Fabrykowski
Druk: Polska Press Sp. z o.o.
Sosnowiec, ul. Baczyñskiego 25A
Wydawca nie odpowiada za treœæ
otrzymanych reklam i og³oszeñ

nieruchomości

ÔÔ KUPIĘ MIESZKANIE ZA
GOTÓWKĘ! Może być zadłużone, z problemem prawnym.
737 938 416.
 Skup złomu i metali kolorowych, demontaż konstrukcji
stalowych, ogrodzeń, pieców,
maszyn
Możliwość
dojazdu
ÔÔ SKUPitp.
AUT:
CAŁE, USZKOzDZONE,
wagą. Płatność
gotówką. BezDO WYREJESTROpłatny
transport.
WANIA.
TEL 606515-191-401.
616 002.

auto-moto

 Wyburzenia wywóz i
wynoszenie gruzu, piece
kaflowe demontaż. Tanio
503992431.
ÔÔ BOUTIQUE LAPLAYA78,

inne

odzież dla kobiet z klasą i
inne. Gliwice,
Okrzei 11. Tel.
ﬁnanse
601-490-293.
 POŻYCZKA NA DOÔ
Ô Cmentarz
Lipowy Gliwice,
WÓD.
Bez zaświadczeń,
sektor
A4, rząd
2, miejsce
minimum
formalności.
2Zadzwoń:327061048.
odstąpię odpłatnie, cena
300 zł, ważne do 2024. Tel.
695728960.

Sośnica, Piast, Ziemowit.
Dowóz do klienta 515-191401. www.stalmet-skup.pl
 Sprzątanie siłowni praca
zmianowa. Gliwice lub Zare k l a m a . . .
brze
tel. 789 124 962.
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moduł reklamowy
tej wielkości
kosztuje tylko

78 zł

netto
Szczegóły na
www.gazeta-miejska.pl
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zdrowie
ÔÔ Ortodoncja APARATY
STAŁE, Gliwice Pszczyńska
25, 32 2315456 Dentinal,
32 2313995, protezy NFZ
ÔÔ Protezy zębowe na NFZ bez
kolejek. Tel. 730 710 102.

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

www.gazeta-miejska.pl

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

www.gazeta-miejska.pl

.

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

 Protezy zębowe na NFZ
bez kolejek. Tel. 730 710
102 Szałsza k/Gliwic.
.

.

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

zdrowie

.

.

inne

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

.

.

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

 KUPIĘ MIESZKANIE ZA
GOTÓWKĘ! Może być zadłużone, z problemem prawnym.
737 938 416.

 ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA
OGÓLNOBUDOWLANEGO
(PRACA W KNUROWIE) 663404-545.

kolumny itp. Kolejki PIKO, HO,
 Poszukujemy pracowniTT. Tel. 607-912-559.
ków ogólnobudowlanych.
Atrakcyjne
warunki. Tel.
ÔÔ Węgiel workowany
i
604287793,
luzem, orzech,602234679,
ekogroszek,
32
230-90-33.
groszek
z KWK Knurów,
..

.

 Zatrudnię pomocnika
na budowie w Gliwicach
792013569.

dam pracę
ÔÔ Kupię radia, wzmacniacze,

. re
. . . k . l. a
. .m . a.

nieruchomości

 szukamy do pracy w Niemczech malarzy, tapeciarzy, zakwaterowanie, wynagrodzenie
trl. 015750080555. Firma
Bendkowski GmbH Köln.

ÔÔ Praca - Sprzątacz przy ul.
Okrężnej w Gliwicach 6.0014.00 Tel 600 882 341.

Redakcja
Marcin Fabrykowski
(redaktor naczelny)
marcin@gazeta-miejska.pl

Micha³ Szewczyk
michalszewczyk@24gliwice.pl

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 długości do 75 znaków. Ogłoszenie zamówiony przez internet drukowane jest czcionką pogrubioną. Za dodatkowy kolor czcionki lub tła
obowiązują dopłaty.

ÔÔ Montaż i usuwanie inst.
elekt. naprawa pralek,
lodówek, bojlerów, term. Tel.
694-506-777.
ÔÔ Montaż kuchni gazowych,
junkersów, dozór nad instalacją gazową, tel. 504485418.

w redakcji

07–13.08.2018 (nr 888)

29.08-04.09.2017 (nr 841)
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fot. teznia.radlin.pl

Jest szansa na tężnię?
Parę zdrowych oddechów przy solance w centrum miasta? Na biurko prezydenta Gliwic trafił kolejny
wniosek o budowę tężni solankowej. Na podobny pomysł zdecydowało się w ostatnich latach już
kilka dużych miast w Polsce. Czas na Gliwice? Magistrat nie mówi „nie”.
TĘŻNIA I ŚCIEŻKA
ROWEROWA
DO CZECHOWIC

O budowę tężni solankowej
zawnioskował w lipcu radny
Krzysztof Kleczka (KdGZF).
– Pomysł budowy tężni solankowej
na przemysłowym terenie Górnego
Śląska tylko na pierwszy rzut oka
może wydawać się nieco przewrotny. Tak naprawdę to właśnie
górnośląski krajobraz przemysłowy
wymusza bardzo często konieczność specjalistycznej profilaktyki
zdrowotnej, związanej z chorobami
układu oddechowego – czytamy
w piśmie adresowanym do wiceprezydenta Piotra Wieczorka.
Gliwicki radny chciałby połączyć
budowę tężni ze stworzeniem
leśnej ścieżki rowerowej wzdłuż
ul. Toszeckiej, która miałaby połączyć centrum miasta z Ośrodkiem Wypoczynkowym w Czechowicach. Zdaniem Kleczki tężnia
mogłaby powstać w sąsiedztwie
takiej trasy rowerowej.

WNIOSKI
MIESZKAŃCÓW
WYLĄDOWAŁY
W KOSZU

Pomysł nie jest
nowy, a o tężnie
konsekwentnie
upominają się od
dwóch lat mieszkańcy Gliwic.
Do tej pory wnioski złożone
w ramach budżetu obywatelskiego dotyczyły ścisłego
centrum miasta m.in. Placu
Piłsudskiego, Parku Chopina
i Osiedla Sikornik. Wszystkie jednak nie przeszły etapu
urzędniczej weryfikacji i nie
zostały dopuszczone pod głosowanie. Magistrat argumentował decyzję przede wszystkim
wysokimi kosztami.

– Wnioski były opiniowane negatywnie,
przede wszystkim
z powodu wydatków
nieadekwatnych
w stosunku do efektów, jakie inwestycja
miałaby przynieść.
Nie ze względu na
koszt jako taki

– mówi nam Marek Jarzębowski, rzecznik prezydenta Gliwic.
– Mówiąc zrozumialej, mała
tężnia, usytuowana w niezbyt
szczęśliwym miejscu (proponowano np. pl. Piłsudskiego),
jest kompletnie nieefektywna,
a jej utrzymanie generuje niewspółmierne koszty – szkoda
na taką inwestycję marnować
siły i środki – przekonuje.
– Przyczyny niedopuszczenia
wniosku pod głosowanie były
absurdalne – uważa Dominik
Dragon, radny PO, który dwukrotnie występował z takim
pomysłem. – Można przecież
zrobić małą tężnię np. za 100
tys. zł. Jej zasięg byłby wtedy po
prostu odpowiednio mniejszy
i mniej osób jednocześnie mogłoby przy niej siedzieć – mówi.

MAGISTRAT:
JEDNA DUŻA
TĘŻNIA, ZAMIAST
KILKU MAŁYCH
Zdaniem Marka Jarzębowskiego,
jest jeszcze za wcześnie by odnieść się do wniosku Kleczki, ale
rzecznik prezydenta zapewnia, że
pomysł budowy tężni w Gliwicach
“nie jest zarzucony”.

– Taki obiekt byłby ciekawą
ofertą dla gliwiczan. Należy się
zastanowić nad budową jednej –
w możliwie najlepszym dla tego
typu obiektów miejscu – dużej
tężni, która rzeczywiście służyłaby mieszkańcom chcącym odpocząć w takich właśnie warunkach
– podsumowuje.

– Myślę, że ludzie
chętnie zagłosowaliby na budowę
takich miejsc. Tężnie
pozytywnie wpływają
na zdrowie mieszkańców, co zwłaszcza
na Śląsku ma niebagatelne znaczenie
– argumentuje Dominik Dragon.
– Inhalacje poprawiają stan dróg
oddechowych, pomagają leczyć
alergie skóry, nadciśnienie tętnicze, tarczycę. Tężnie tworzą przy
tym swoisty mikroklimat jaki występuje nad morzem. Oprócz tego
w naturalny sposób budują strefę
rekreacji i relaksu praktycznie jak
w uzdrowisku. Żałuję, że w Gliwicach pomysł nie jest zaakceptowany, ale myślę też, że to tylko
kwestia czasu – mówi radny PO.

07–13.08.2018 (nr 888)
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ILE KOSZTUJE
TĘŻNIA?

Marek Jarzębowski koszty realizacji tężni szacuje w granicach
2,5-3 mln złotych. Z kolei w swoim wniosku, Krzysztof Kleczka
powołuje się na przykład tężni
w Radlinie (na zdjęciach), na
którą wydano niespełna 1,5
mln złotych. Innym rozwiązaniem jest przykład z Trzebini,
gdzie pojawiły się tężnie w wersji
mini (mają 3 metry wysokości
i 6 metrów szerokości). Koszt
budowy jednej wyniósł ok. 60-70
tys. złotych. Zasady Gliwickiego
Budżetu Obywatelskiego praktycznie odbierają szansę na realizację ambitniejszych i kosztochłonnych inwestycji. Jeśli więc
urzędnicy chcą postawić na “coś
dużego”, cała siła sprawcza leży
po ich stronie.

Budowa tężni solankowych to już
zresztą żadna ekstrawagancja.
Można zaryzykować twierdzenie, że tężnie są jednym z hitów
ostatnich budżetów partycypacyjnych. Na przestrzeni kilkunastu
miesięcy powstały bądź wkrótce
powstaną tężnie w Katowicach,
Rybniku, Warszawie, Wrocławiu
i Krakowie (w rym ostatnim, wiosną tego roku, niedługo przed
otwarciem, drewniana konstrukcja tężni spłonęła i obecnie trwa
jej odbudowa).

Osobną kwestią
pozostają koszty
budowy takiego
obiektu.
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Sośnica i Łabędy
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Przybywa milionerów

Bardzo możliwe, że już teraz,
w połowie 2018 roku milionerów jest w Gliwicach znacznie
więcej. Może na to wskazywać
wzrostowa tendencja na terenie
całego województwa.

Statystyki przekazane przez
Izbę obejmują właściwość
miejscową dwóch gliwickich
urzędów skarbowych, a więc
oprócz Gliwic, także część powiatu gliwickiego obejmującą
Knurów i Pyskowice, oraz gminy: Gierałtowice, Pilchowice,
Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś.

– Na terenie województwa
śląskiego za 2017 rok ponad
2800 podatników w zeznaniach
PIT zadeklarowało dochód powyżej 1 mln złotych, natomiast
w 2016 roku takich podatników
było tylko 2295 – informuje nas
Grażyna Kmiecik z katowickiej
Izby Administracji Skarbowej.
re
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Fot. 24gliwice.pl

Na terenie Gliwic i powiatu gliwickiego systematycznie przybywa osób, które w corocznych
zeznaniach PIT deklarują dochód
powyżej 1 mln złotych. Jeszcze
w 2014 roku było to 118 osób,
w 2016 roku 146, a w 2017 roku
liczba milionerów wyniosła aż
193 osoby.

Częstochowie (284) i Katowicach (244). Wśród miast o podobnym potencjale, jak Gliwice,
na piątym miejscu plasuje się
Chorzów (75), a na szóstym Zabrze (55). Najmniej milionerów
odnotowano w Mysłowicach
(31), Siemianowicach Śląskich
(23) i Jastrzębiu-Zdroju (21).
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Z bardziej szczegółowych danych Izby Skarbowej za 2016
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bes” do najbogatszych ludzi na
Śląsku należą m.in. Tomasz
Domogała, właściciel spółki
TDJ z Katowic, Jarosław Pawluk, założyciel sosnowieckiej
firmy CLT Logistic i Zbigniew
Jakubas, właściciel Grupy Kapitałowej Multico. Do niedawna
w branżowych rankingach pojawiało się również nazwisko
jednego gliwiczanina. W 2013
roku na 90 miejscu listy 100
najbogatszych Polaków sklasyfikowano Wojciecha Wajdę,
założyciela i byłego prezesa
firmy Wasko.
(msz)

Sporo milionerów osiąga swoje przychody ze sprzedaży
papierów wartościowych oraz
pochodnych instrumentów finansowych (do których może
się zaliczać np. Forex).

Największą grupę
stanowią osoby
prowadzące własną działalność

KTO ZOSTAJE
MILIONEREM?

W skali województwa ten łączony wynik daje nam czwarte
miejsce. Najwięcej milionerów
rozlicza się w urzędach skarbowych w Bielsku-Białej (307),

gospodarczą lub
osiągający zarobki
z tytułu kontraktu
menadżerskiego.

rok, wynika, że najmłodszy
milioner na Śląsku urodził się
w 1996 roku, a najstarszy
w 1934 roku. Najwięcej milionerów urodziło się w 1972
roku. 80% z nich to mężczyźni.
W jaki sposób dorobili się takiego majątku?

Według danych magazynu “For.
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NOWA INWESTYCJA

www.dom100.eu | tel. 512 408 409

> winda
> garaż podziemny
> duże balkony
> zamknięte osiedle

Gliwice ul. Zygmuntowska

PROMOCJA - 7 MIESZKAŃ 10 000 PLN TANIEJ!
GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze
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W Palmiarni zakończyła się przerwa technologiczna. W ciągu miesiąca przeprowadzono
tam szereg ważnych prac. Obiekt został otwarty dla odwiedzających w środę.

Fot. M. Fabrykowski/24gliwice.pl

Palmiarnia po „liftingu”

Pawilon roślin użytkowych od
strony Parku Chopina zyskał
nową elewację, a szklane panele z „Vitrolitu” zostały tu zastąpione ścianami z poliwęglanu
komorowego. Zmodernizowano
też 4 łączniki pawilonu i zamontowano nowe okna, a także
aluminiowe drzwi i elementy
infrastruktury technicznej.

PPUH DOM-GAZ Krzysztof
Piaszczyk z Częstochowy. Inwestycja kosztowała ponad
996 tys. zł.
Wykonano też prace ogrodnicze
obejmujące m.in. przycinki największych roślin wykonywane
metodą alpinistyczną.

– Był to duży
i ważny remont.

Prace trwały miesiąc i zostały
przeprowadzone przez firmę

Cieszymy się, że
przebiegł pomyślnie, a Palmiarnia
znów jest dostępna dla gliwiczan
i licznych gości
spoza miasta
– mówi Marek Bytnar, kierownik Palmiarni Miejskiej

w Gliwicach.

m.in. z Azji, Afryki czy dorzecza
Amazonki.

Gliwicka Palmiarnia powstała w XIX wieku i jest trzecim

co do wielkości tego rodzaju
obiektem w Polsce. Każdego
roku tę oazę zieleni odwiedza
kilkadziesiąt tysięcy osób.
Nic dziwnego – zgromadzono tam ponad 6 tys. okazów
flory i fauny z całego świata,
m.in. rośliny cytrusowe i przyprawowe (pieprz, cynamon,
kardamon) oraz palmy i kaktusy pochodzące z Australii,
Afryki i obu Ameryk. Można
też podziwiać egzotyczne ryby

żana 7, całodobowo,
– Stacja Pogotowia Ratunkowego, Gliwice, Konarskiego
26, całodobowo
– KM PSP Gliwice, Wrocławska
1, całodobowo
– Centrum Onkologii, Gliwice,
Wybrzeża Armii Krajowej 15,
całodobowo
– Kryta Pływalnia OLIMPIJCZYK, Gliwice, Oriona 120,
w godzinach otwarcia pływalni,
– PZU, Gliwice, Gruszczyńskiego 2, w godzinach otwarcia
placówki,

– Centrum Handlowe AUCHAN,
Gliwice, Rybnicka 207, w go-

dzinach otwarcia galerii handlowej.
(żms)

Na razie zmodernizowano elewację
tylko na jednym
z pawilonów od
strony parku.

Palmiarnia jest dostępna dla
odwiedzających od wtorku do
piątku w godz. od 9.00 do
18.00, a w soboty i niedziele
w godz. od 10.00 do 18.00.
Bilet normalny w cenie 10 zł
lub ulgowy w cenie 6 zł można
nabyć w kasie.
(żms)/UM(mf)

Defibrylatory w radiowozach
straży miejskiej
Defibrylator AED to przenośny
aparat, który poprzez wydawanie poleceń głosowych prowadzi osobę udzielającą pierwszej
pomocy przez procedurę bezpiecznej defibrylacji w zatrzymaniu krążenia.

w tylnej części
pojazdu.
Dzięki defibrylatorom funkcjonariusze łatwiej i szybciej udzielą pomocy w sytuacji nagłego zatrzymania
układu krążenia. Należy pamiętać,
że liczy się każda sekunda.

zakupiło trzy takie urządzenia,
które zostały umieszczone
w placówkach PWiK przy ulicy
Rybnickiej 47, Edisona 16 oraz
przy ulicy Kanałowej 5.

Przypominamy, że
Pojazdy, które zooprócz wymieniostały wyposażone
nych lokalizacji defiw AED są oznako- Defibrylatorów brylatory AED możprzybywa
wane specjalną na- W
na znaleźć również:
ubiegłym roku Przedsiębiorklejką umieszczoną stwo Wodociągów i Kanalizacji – NZOZ Vitamed, Gliwice, Ró07–13.08.2018 (nr 888)

www.gazeta-miejska.pl

Fot. SM Gliwice

Straż miejska w Gliwicach została wyposażona w 5
nowoczesnych zewnętrznych defibrylatorów AED.
Będą znajdowały się w radiowozach. Dzięki nim
wzrośnie szansa mieszkańców na otrzymanie szybkiej
pierwszej pomocy.

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze
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Solaris dostarczy nowe autobusy

Już w przyszłym roku na gliwickie drogi wyjedzie
16 kolejnych, nowoczesnych, niskopodłogowych
autobusów. Dostarczy je Solaris, który jako jedyny
złożył ofertę w dwóch ogłoszonych przez PKM na
początku maja przetargach.
We wszystkich pojazdach zostanie
zamontowany monitoring wewnętrzny
i klimatyzacja.


GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

Na ich wyposażeniu znajdą się
m.in. ładowarki usb. Będzie również darmowy dostęp do sieci wi-fi. Całkowity koszt inwestycji to
ponad 23 mln zł. Nowe autobusy
pojawią się w Gliwicach najwcześniej wiosną przyszłego roku).
(żms)/MSI

www.gazeta-miejska.pl

Fot. ŁG/24gliwice.pl

12 z 16 nowych autobusów
miejskich to 18-metrowe, niskopodłogowe autobusy przegubowe, które pomieszczą co
najmniej 141 osób. 4 kolejne,
mniejsze będą miały po 12 metrów długości.

07–13.08.2018 (nr 888)
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fot. 24gliwice.pl

Nowe rondo
już przejezdne

9

Koniec dzikiego
parkingu
fot. ŁG/24gliwice.pl

Fragment zaniedbanego placu przed nowo budowanym biurowcem przy ul. Dworcowej dotychczas służył
kierowcom za bezpłatny parking. Miasto zabrało się za
uporządkowanie tej kwestii.
Od czwartku, 2 sierpnia, kierowcy bez utrudnień mogę
przejeżdżać przez nowe rondo w gliwickiej dzielnicy
Brzezinka.
Rondo, które powstało w miejscu skrzyżowania ulic Wyczółkowskiego, Kozielskiej i Kresowej, jest już gotowe.

– Jego budowa,
rozpoczęta około pół
roku temu, dobiegła
końca. Wykonawcy
pozostaje jeszcze
uporządkowanie
miejsc wokół ronda,

a Zarząd Dróg Miejskich rozpoczyna
procedury odbiorowe
– mówi Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik prasowy
ZDM-u.
Stare skrzyżowanie, które
zastąpiono rondem, od lat
cieszyło się złą sławą w Gliwicach. Kierowcy często nie
zwracali uwagi na oznakowanie prostych odcinków
szerokiej drogi, dochodziło tu regularnie do kolizji

i groźnych wypadków.
Przy okazji realizowanych prac,
wybudowano nowe chodniki
i przebudowano już istniejące.
Wymieniono sieci uzbrojenia
podziemnego, a ze względów
bezpieczeństwa przeniesiono
przystanek autobusowy w ciągu ul. Kozielskiej. Dla linii kursujących tą ulicą wybudowano
zatokę autobusową.
Koszt prac to ok. 5,3 mln zł.


(żms)/MSI

Po objęciu parkingu nad
Drogową Trasą Średnicową
Strefą Płatnego Parkowania,
działka przy ulicy Dworcowej
była ostatnim, stosunkowo
dużym miejscem, gdzie kierowcy zostawiali samochody
bez wnoszenia opłat.

Przedsiębiorstwo
Remontów Ulic
i Mostów rozpoczęło tam właśnie
prace związane
z modernizacją
nawierzchni. Teren
zamknięto, kierowcy są proszeni

o niepozostawianie pojazdów na
placu.
Rzecznik Prezydenta Miasta
Marek Jarzębowski potwier-

dza, że po zakończeniu tej
inwestycji teren zostanie
wciągnięty do Strefy Płatnego
Parkowania. Układanie nowej
nawierzchni ma potrwać do
końca września

(żms)

W Gliwicach powstaje pierwszy
Kaufland
To już kolejna znana sieć zajmująca się sprzedażą, która
otwiera swój punkt w Gliwicach.
W ostatnich latach do tej listy
dołączył Aldi, powstają też nowe
markety, jeden z nich przy ul.
Kozielskiej buduje właściciel
Biedronki.

Jak poinformował nas Krzysztof Litwinek z biura prasowego inwestora, otwarcie obiektu
przy ul. Pszczyńskiej planowane
jest w pierwszej połowie 2019
roku.

daży to około 2000 mkw. Na
terenie marketu przewidziana
jest lada obsługowa oraz wędzarnia. Sieć zamierza również
udostępnić dla klientów koncept pierkarniczo-cukierniczy.

Planowana powierzchnia sprze-
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fot. ŁG/24gliwice.pl

Przy ulicy Pszczyńskiej trwa budowa marketu sieci
Kaufland. Realizacja inwestycji rozpoczęta została kilka
miesięcy temu, jednak firma nie chciała w owym czasie
niczego oficjalnie potwierdzić.

(żms)

www.gazeta-miejska.pl
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co, gdzie, kiedy

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

Po wydarzeniach przedstawionych w filmie „Kapitan Ameryka: Wojna Bohaterów” Scott Lang
aka Ant-Man boryka się z konsekwencjami swoich życiowych wyborów tak w roli superbohatera, jak i ojca. Kiedy stara się pogodzić życie
rodzinne z obowiązkami Ant-Mana, Hope van
Dyne i dr Hank Pym powierzają mu kolejną
pilną misję. Scott musi ponownie przywdziać
swój kostium i nauczyć się walczyć u boku
Osy, aby wspólnie odkryć sekrety z przeszłości.

CK Wiatrak – Zabrze, ul. Wolności 395
11 sierpnia (sobota), godz. 20.00

8.08 środa
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala"
• 16.15 Czwarta władza
• 18.15 Czwarta władza
• 20.15 Czwarta władza
Duża sala
• 16.15 Niezwykła podróż fakira
• 18.00 McQueen
• 20.00 Nieposłuszne

9.08 czwartek

Śląskie Rancho - Zabrze, ul. Webera 18
• 20.00 Muzyczne Lato - Filip Lato
ConceptPub - Gliwice, ul. Moniuszki 13, (oficyna) wejście od
Alei Przyjaźni
• 20.00 Koncertowe urodziny
ConceptPub / wstęp bezpłatny
- Departament Of Blues & Soul
- Indigo Child
- Aglet

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.15 Cicha Noc
• 18.15 Cicha Noc
• 20.15 Cicha Noc
Duża sala
• 16.15 Niezwykła podróż fakira
• 18.00 McQueen
• 20.00 Nieposłuszne

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3
Mała sala
• 15.30 Tamte dni, tamte noce
• 18.00 Tamte dni, tamte noce
• 20.15 Tamte dni, tamte noce
Duża sala
• 16.15 Nieposłuszne
• 18.15 Niezwykła podróż fakira
• 20.00 Człowiek, który zabił Don
Kichota

10.08 piątek

11.08 sobota

Scena Forum - Gliwice, ul. Lipowa 1
• 18.00 Kabaret Jurki - wstęp
wolny

Park Chopina w Gliwicach
• 19.30 Renata Przemyk - Boogie Street - Parkowe Lato / wstęp
wolny

CK Wiatrak - Zabrze, ul. Wolności 395
• 20.00 Ganja Mafia - IX urodziny
– koncert
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3
Mała sala
• 16.15 Fantastyczna kobieta
• 18.15 Fantastyczna kobieta
• 20.15 Fantastyczna kobieta
Duża sala
• 16.15 Nieposłuszne
• 18.15 Niezwykła podróż fakira
• 20.00 Człowiek, który zabił Don
Kichota

12.08 niedziela
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3
Mała sala
• 16.00 Życie Adeli: rozdział 1 i 2
• 19.15 Fantastyczna kobieta
Duża sala
• 16.15 Nieposłuszne
• 18.00 AMORE – Mój hołd dla
miłości | koncert Andre Rieu Maastricht 2018
| retransmisja
• 20.45 Niezwykła podróż fakira

14.08 wtorek
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala
• 16.15 Żywot Briana

Fot. Renata Przemyk/Facebook

RE N A T A
PR Z E M Y K
parkowe Lato 2018

Gliwice, Park Chopina,
sobota, 11 sierpnia, godz. 19.30

Śląskie Rancho – Zabrze, ul. Webera 18,
piątek, 10 sierpnia, godz. 20.00

12.08

godz. 18.00
AMORE
– Mój hołd dla
miłości | koncert Andre Rieu
Maastricht 2018 |
retransmisja
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Muzyczne Lato

szczegóły na str. 11

Kino studyjne Amok
Gliwice, ul. Dolnych Wałów 3

• 18.15 Żywot Briana

• 20.15 Żywot Briana
Duża sala
• 16.15 Nieposłuszne
• 18.15 Niezwykła podróż fakira
• 20.00 Człowiek, który zabił Don
Kichota
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Przed nami VI Międzynarodowy Festiwal
im. Krzysztofa Pendereckiego

Finałowy koncert,
podobnie jak przed
rokiem, zaplanowano
w kompleksie Sztolnia
Królowa Luiza

Zabrze zachwyci
muzyką Mistrza
Prof. Krzysztof Penderecki podpisuje
kamień węgielny festiwalu

W tym roku festiwal zagości
w Kopalni Guido, Sztolni Królowa
Luiza oraz Domu Muzyki i Tańca.
Podczas koncertu inauguracyjnego, zaplanowanego na 15 września w Kopalni Guido, usłyszymy
Atom String Quartet – Zespół
Instrumentalny Instytutu Jazzu
Akademii Muzycznej w Katowicach. Zagrają Dawid Lubowicz –
skrzypce, Mateusz Smoczyński
– skrzypce, Michał Zaborski –

Już po raz szósty Zabrze będzie gospodarzem wyjątkowego
wydarzenia muzycznego. Na 15 września zaplanowano
inaugurację VI Międzynarodowego Festiwalu im. Krzysztofa
Pendereckiego. Przedsięwzięcie będzie miało szczególny charakter,
ponieważ Mistrz obchodzi w tym roku 85. urodziny.

altówka oraz Krzysztof Lenczowski – wiolonczela. W programie
zaplanowano: Krzysztof Penderecki – Actions na zespół jazzowy, impresje jazzowe na tematy
z utworów Krzysztofa Pendereckiego oraz otwarte jam session
(po koncercie).
17 września w Kopalni Guido
będzie miała miejsce kolejna
odsłona festiwalu. Publiczność
usłyszy Kwartet na klarnet

i trio smyczkowe Krzysztofa
Pendereckiego oraz Septet Es-dur op. 20 Ludwiga van Beethovena w wykonaniu kameralistów
esseńskich (Florian Geldsetzer
– skrzypce, Anette Meier-Krüger
– altówka, Anja Rapp – wiolonczela, Michael Giesen – kontrabas, Tristan von den Driesch –
klarnet, Sergio Giordano – fagot
oraz Clara Reichwein – waltornia).

18 września Festiwal na jeden
dzień przeniesie się do Krakowa, gdzie w sali koncertowej
Filharmonii
Krakowskiej
wystąpią Filharmonicy Esseńscy
w towarzystwie Karela Dohnala
(klarnet). Pod dyrekcją Friedricha
Haidera wykonają utwory Krzysztofa Pendereckiego, Wolfganga
Amadeusza Mozarta oraz Piotra
Czajkowskiego. Dzień później, 19
września, podobny koncert od-

będzie się w zabrzańskim Domu
Muzyki i Tańca.
Na finałowy plenerowy koncert
„TE DEUM” organizatorzy przedsięwzięcia zaproszą 22 września
do kompleksu Sztolnia Królowa
Luiza. Wystąpią Iwona Hossa –
sopran, Anna Lubańska – mezzosopran, Adam Zdunikowski – tenor oraz Dominik Opaliński – bas
oraz Sinfonietta Cracovia pod
dyrekcją Krzysztofa Pendereckie-

go i Chór Filharmonii Narodowej.
Wykonane zostaną dwa utwory
Krzysztofa Pendereckiego – Missa brevis na chór a capella oraz
Te Deum
Festiwalowi towarzyszyć będzie
inauguracja sezonu artystycznego Opery Śląskiej w Bytomiu, którą zaplanowano na 16 września.
W programie koncertu – Król Ubu
– opera w 2 aktach Krzysztofa
Pendereckiego.
(hm)

JUŻ W NAJBLIŻSZY PIĄTEK KOLEJNA ODSŁONA MUZYCZNEGO LATA

WIECZÓR Z FILIPEM LATO
Filip Lato wystąpi w najbliższy piątek podczas kolejnego koncertu
w ramach tegorocznej edycji Muzycznego Lata. Impreza na terenie
Śląskiego Rancho przy ul. Webera
rozpocznie się o godzinie 20. Wstęp
wolny.
Cała Polska poznała go i pokochała za sprawą hitu „100”,
który wyśpiewał wspólnie z chórem Sound’n’Grace. Piosenka
podbiła serca Polaków i znalazła
się na trzecim miejscu wśród

najczęściej granych piosenek
w 2017 r. Filipa wiele osób pamięta zapewne też jako finalistę
„The Voice of Poland”. Ten młody człowiek to niewątpliwie jeden
z najzdolniejszych artystów młodego pokolenia. Mogliśmy się
o tym przekonać, oglądając go
w programie „Twoja twarz brzmi
znajomo”, emitowanym na antenie TV Polsat, gdzie wcielił się
m.in. w Jamesa Blunta, Deana
Martina czy wreszcie Czesława
Niemena. Do tego stopnia za-

07.08–13.08.2018
(nr
888)
07–13.08.2018 (nr
888)

chwycił swoimi występami jurorów
i publiczność, ze został zwycięzcą
tej edycji. Teraz Filip Lato stawia
na karierę solową. „Halo Ziemia”
to pierwszy singiel zwiastujący
jego płytę, której premiera przewidziana jest na wrzesień 2018 r.
Filip nie tylko udziela się wokalnie,
ale jest także instrumentalistą.
Co więcej, stara się samodzielnie komponować muzykę i teksty,
które wykonuje i nagrywa. A na co
dzień młody wokalista jest prawnikiem.
(hm)

www.gazeta-miejska.pl

Filip Lato
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Na zabrzańskim wydziale Politechniki Śląskiej
uruchomione zostaną tzw. studia dualne

Siedziba Wydziału Organizacji
i Zarządzania Politechniki Śląskiej

fot. Patryk Pohl/Politechnika Śląska

Prof. Krzysztof Wodarski,
dziekan wydziału

Logistyka
bez tajemnic

Logistyka na Wydziale Organizacji i Zarządzania w Zabrzu znalazła się wśród zaledwie kilku
kierunków oferowanych przez Politechnikę Śląską, na których prowadzone będą studia
dualne. Na realizację projektu uczelnia pozyskała prawie 7,7 mln zł doﬁnansowania
z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
– Bardzo się cieszymy, że udało nam się zdobyć tak wysokie
finansowanie na realizację aż
pięciu projektów studiów dualnych – podkreśla prof. Arkadiusz
Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej. - Jednym z głównych celów
naszej uczelni jest kształcenie
wysoko wykwalifikowanych kadr
na potrzeby współczesnego przemysłu. Jako uczelnia techniczna
jesteśmy ściśle związani z otoczeniem gospodarczym i przykładamy dużą wagę do tego, aby
sprostać oczekiwaniom pracodawców. Dlatego też postanowiliśmy rozwijać ofertę studiów dualnych. Obecnie z powodzeniem
kształcimy już dwa roczniki przyszłych inżynierów na tego rodza-

ju studiach na kierunku mechanika i budowa maszyn, a trzeci
rocznik właśnie się rekrutuje.
Do tej pory współpracowaliśmy
w tym zakresie głównie z firmami z branży automotive, jednak
biorąc pod uwagę różnorodność
kierunków studiów dualnych,
które uzyskały dofinansowanie
w konkursie, jestem przekonany,
że współpraca zostanie rozszerzona o kolejne obszary nauki
i przemysłu – dodaje.
W ramach studiów dualnych na
Politechnice Śląskiej młodzi inżynierowie spędzają podczas
każdego roku akademickiego
nawet pół roku na stażach realizowanych z partnerskimi firmami
oraz pół roku na uczelni, realizu-

jąc pełen program kształcenia.
Dzięki temu absolwenci tuż po
zakończeniu studiów są wysoko
wykwalikowanymi, posiadającymi
ogromną wiedzę praktyczną i doświadczenie w pracy w przemyśle
inżynierami, niezwykle pożądanymi na współczesnym rynku pracy.
Politechnika Śląska jest pionierską uczelnią w Polsce w zakresie
dualnego kształcenia studentów. Pierwsze studia dualne na
uczelni ruszyły już dwa lata temu.
Studia dualne na logistyce ruszą
w lutym przyszłego roku. – Będą
to trzysemestralne studia drugiego stopnia. Wymogiem formalnym, jaki muszą spełnić
kandydaci, jest posiadanie stopnia naukowego inżyniera, nieko-

niecznie logistyki – zwraca uwagę
prof. Katarzyna Dohn, zastępca
dyrektora ds. dydaktyki Instytutu Zarządzania, Administracji
i Logistyki na Wydziale Organizacji i Zarządzania. - Największym
atutem studiów dualnych jest to,
że ich program realizowany jest
wspólnie z pracodawcami i to
nie tylko w formie staży. Zajęcia
z części przedmiotów prowadzone są przez ekspertów, którzy
przyjeżdżają z firm i przekazują
umiejętności praktyczne – dodaje.
Studia dualne w ramach dofinansowanego projektu mają być
prowadzone do 2020 r. Później
uczelnia zamierza kontynuować
je we własnym zakresie. Warto

przypomnieć, że w tym roku logistyka na Wydziale Organizacji
i Zarządzania Politechniki Śląskiej
po raz drugi z rzędu zwyciężyła
w rankingu studiów inżynierskich,
organizowanym przez magazyn
„Perspektywy”. Nasza uczelnia
wyprzedziła m.in. Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie
i Politechnikę Poznańską.
– To ogromny sukces naszego
wydziału i osób, które stworzyły
ten kierunek. Logistyka jest w tej
chwili na fali. Nie ma przedsiębiorstw bez procesów logistycznych. Zamierzamy ten kierunek
konsekwentnie rozwijać – podsumowuje prof. Krzysztof Wodarski, dziekan Wydziału Organizacji
i Zarządzania.
(hm)

NA TYCH
KIERUNKACH
RUSZĄ STUDIA
DUALNE:
• mechanika i budowa
maszyn na studiach
I i II stopnia
• transport kolejowy
na studiach I stopnia
• logistyka
oraz inżynieria
materiałowa
na studiach II stopnia

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU PRZYGOTOWAŁO NA WAKACJE SZEREG NIESPODZIANEK

SZTOLNIA PEŁNA ATRAKCJI
Warsztaty „Tajemnice Przodków” zaplanowano 11 sierpnia w godzinach od 10 do 18.

W Parku 12C Sztolni Królowa
Luiza przy ul. Sienkiewicza 43
czeka prawdziwa jaskiniowa
przygoda. Chętni będą mogli wykonać naczynia z masy papierowej, instrumenty rzemieślnicze,
pradawną biżuterię, a nawet
narzędzia walki. Dodatkowym
wyzwaniem będzie odszukanie
kości na wyznaczanym stanowisku archeologicznym. Na ko-
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lejną sobotę zaplanowano z kolei Festiwal baniek mydlanych.
W programie liczne atrakcje
i animacje dla dzieci oraz pokazy tworzenia baniek mydlanych.
Kompleks Sztolnia Królowa Luiza skupiony jest wokół dwóch
szybów: „Carnall” przy ul.
Wolności i Wilhelmina przy ul.
Sienkiewicza. Obejmuje również
wylot sztolni przy ulicy Miarki.

Doskonale łączą się tu historia
i współczesność. Goście mogą
przejechać się podziemną kolejką lub podziwiać atrakcje
w plenerowym Parku 12C. Dla
zwiedzających przygotowano
także tematyczne programy
skierowane dla całych rodzin.
Więcej na www.sztolnialuiza.pl
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Atrakcje Parku 12C
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fot. Agnieszka Wróblewska/MGW

Festiwal baniek mydlanych, koncerty i warsztaty, podczas których będzie można się poczuć
niczym prawdziwy jaskiniowiec,
to niektóre z atrakcji czekających
w sierpniu w kompleksie Sztolnia
Królowa Luiza w Zabrzu.

