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W POSZUKIWANIACH
CHĘTNEGO
NA BUDYNEK
DAWNEJ DYREKCJI HUTY.
RADYKALNA
OBNIŻKA
CENY

Zygfryd Szołtysik, Hubert Kostka,
Jerzy Gorgoń, Włodzimierz Lubański, Bez dodatku GAZETA BEZPŁATNA
dostępna w wyznaczonych punktach.
Stanisław Oślizło i prezydent Małgorzata
Mańka-Szulik na scenie Domu Muzyki i Tańca

Trójkolorowe
urodziny
2

Promocja
na Dyrekcję

Ach, cóż to był za weekend! Najbardziej utytułowany klub piłkarski
w Polsce świętował jubileusz 70-lecia istnienia. Na urodzinowej
gali w Domu Muzyki i Tańca pojawiły się największe legendy
Górnika z Włodzimierzem Lubańskim na czele. Były wzruszenia,
wspomnienia, autografy i mnóstwo świetnej zabawy.
Ż Y C Z E N I A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Boże Narodzenie to czas radości.
Życzę, aby nadchodzące święta
były pełne miłości, pokoju i pojednania.
W Nowym 2019 Roku niech się spełniają
wszystkie marzenia.
Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Zabrza
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– Nie ma Zabrza bez Górnika
i nie ma Górnika bez Zabrza
– mówiła na scenie Domu Muzyki
i Tańca prezydent miasta Małgorzata Mańka-Szulik. – Dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli
chociaż najmniejszą cegiełkę do
tego, by ta wielka historia była
tak piękna – podkreślała prezydent Zabrza.
– Gra dla Górnika była spełnieniem marzeń – przyznaje Stanisław Oślizło, wieloletni kapitan
drużyny.
– Jestem szczęśliwy, że razem
z moimi kolegami stworzyliśmy
coś wyjątkowego – uśmiecha się
Włodzimierz Lubański, legendar-
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Igor Angulo, najskuteczniejszy
obcokrajowiec w historii Górnika,
chętnie pozował do zdjęć
z fanami

ny napastnik, który w barwach
Górnika zdobył 228 bramek.
– Jeśli mówimy o rozsławianiu
polskiej piłki, któż robił to lepiej
w europejskich pucharach niż
Górnik Zabrze. To jedyny polski
klub, który zagrał w finale europejskich rozgrywek – zwraca
uwagę prezes Górnika Bartosz
Sarnowski.
Podczas niedzielnej gali nie
zabrakło unikatowych archiwalnych materiałów. Przypomniane zostały najlepsze występy
lekkoatletów i spektakularne
bramki zdobyte przez piłkarzy
z Roosevelta. Kibice mieli okazję
do zdobycia autografów i zrobie-

nia pamiątkowych zdjęć zarówno z gwiazdami sprzed lat, jak
i zawodnikami obecnie grającymi
w Górniku. Powodzenia życzyli
Trójkolorowym selekcjoner kadry
Jerzy Brzęczek oraz wiceminister
sportu Jan Widera.
W sobotę, przy okazji meczu
z Arką Gdynia, na koronie Areny
Zabrze zaprezentowana została
w pełnej krasie Galeria Sław,
czyli wizerunki wybranych przez
kibiców 25 najlepszych piłkarzy
w historii klubu. W Galerii Café
Silesia Muzeum Miejskiego w
Zabrzu oglądać można z kolei
wystawę „Górnik Zabrze: 70
wydarzeń na 70-lecie legendy”.
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Promocja na Dyrekcję

Jeszcze w sierpniu magistrat życzył sobie za dawny budynek Dyrekcji Huty przy ul. Ks. Hlubka
minimum 6,9 mln złotych. Tyle kosztowało prawo do użytkowania wieczystego obiektu. Chętnych
nie było, co najwyraźniej mocno ograniczyło oczekiwania urzędników co do ceny wywoławczej,
która spadła teraz o prawie… 3 mln złotych.

Teraz urzędnicy
mocno obniżyli
cenę. Wyjściowa
kwota w przetargu
wynosi dokładnie
4.091 mln złotych.
Przypomnijmy, budynek przy
ul. Ks. Hlubka 4 to reprezentacyjna budowla wzniesiona
w okresie największej prosperity huty założonej przez
Salomona Huldschinsky’ego.
Mimo upływu lat wciąż, wiele
elementów przypomina o dawnej świetności. Klatka schodowa z kutymi balustradami,

Fot. MF/ 24gliwice.pl

Próby sprzedania prawa do użytkowania wieczystego (budynek
należy do Skarbu Państwa) okazałego gmachu przy ulicy Hlubka trwają od lat. Zakupiony za
1,5 mln złotych, doinwestowany
kwotą 500 tys. złotych budynek, wcześniej bezskutecznie
próbowano sprzedać za kwoty
6,7 mln zł (2013), 5,93 mln zł
(2014), a także – ostatnio
w sierpniu – za 6,9 mln.

sala konferencyjna i gabinet
dyrektora z drewnianym wyposażeniem czy reprezentacyjne
wejście do budynku.
Budynek, w którym dawniej mieściła się dyrekcja Huty Gliwice
powstał w latach 1913-1915.
Nim obiekt został własnością
miasta, jego poprzedni właściciele – Bank Handlowy i firma
Stalexport – wystawili go na

sprzedaż za nieco ponad 3 mln
złotych. Również za tę kwotę
nie znalazł się nabywca.
Po długich negocjacjach,
w 2005 roku miasto wykupiło
prawo do użytkowania wieczystego nieruchomości za połowę
tej kwoty. Magistrat nabył dodatkowo działkę o powierzchni
0,0562 ha od spółki „Focus
Gliwice” za 120 tys. zł, w celu

powiększenia parkingu przy
budynku. Pokryto też koszt remontu dachu (ponad 500 tys.
zł) by zwiększyć wartość nieruchomości.
Oprócz sporego budynku o powierzchni użytkowej 3954 m2,
potencjalny właściciel wejdzie
także w posiadanie kilkunastu obrazów oraz oryginalnych
mebli.

Tak wyglądają nowe bilety

Od stycznia do sprzedaży wprowadzono nowe wzory biletów
jednorazowych. Nowe bilety mają zamienioną kolorystykę oraz
układ graficzny.
Nadrukowana jest na nich nazwa
organizatora komunikacji – Zarząd Transportu Metropolitalnego
oraz logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Co istotne,
nie zmieniają ceny biletów ani
zakres ich obowiązywania.

Zmiana wynika z likwidacji KZK GOP, który
został od 1 stycznia
zastąpiony przez ZTM.
Nowe bilety sukcesywnie będą
zastępować te, które obowiązywały dotychczas, ale wszystkie
stare bilety bezterminowo zachowują swoją ważność.
Jeśli pasażerowie posiadają kupione w minionym roku bilety
jednorazowe, nadal mogą je wykorzystywać – nie ma wyznaczonego ostatecznego terminu ich
ważności. Istotne jest, aby pamiętać o tym, że suma zapłacona za
przejazd musi być zgodna z aktualnie obowiązującym cennikiem. 

(info ZTM)
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Pat na
Jagiellońskiej
Kiedy zakończy się trwający od lipca remont ul. Jagiellońskiej? Na razie wiadomo
tylko tyle, że znacznie później niż to początkowo zakładano. Prace hamuje spór
pomiędzy miastem i spółką Tauron.
niezinwentaryzowanego przewodu
elektrycznego należącego do firmy
Tauron S.A.

dowa, ale również modernizacja
sieci. Ze wstępnych uzgodnień
z miastem wynikało, że spółka
Tauron SA gotowa jest sfinansować koszty tego przedsięwzięcia – czytamy w Miejskim
Serwisie Informacyjnym.

– Z warunków technicznych
wydanych przez Tauron SA wynikało, że znajdujący się pod
nawierzchnią ul. Jagiellońskiej,
ułożony jeszcze w latach 20
ub. wieku kabel, jest w złym
stanie technicznym. Tak złym,
że istnieje wysokie ryzyko wystąpienia awarii. Z tego względu
konieczna jest nie tylko przebu-

Jak dowiadujemy się z MSI,
spółka nieoczekiwanie wycofała się z ustaleń dotyczących
finansowania. – Zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
to na właścicielu sieci, w tym
przypadku Tauron SA, ciąży
obowiązek ponoszenia kosztów
modernizacji – uważają urzędnicy magistratu.

Strony nie mogą ustalić kto powinien sfinansować usunięcie
kabla elektrycznego biegnącego
w jezdni.
Remont ulicy Jagiellońskiej początkowo przebiegał w miarę
sprawnie. Wiele wskazywało
na to, że wykonawca zakończy
prace w zakładanym terminie,
czyli IV kwartale ubiegłego roku.

Niestety, prace
wstrzymano. Jako
powód miasto
podaje odkrycie

08–14.01.2019 (nr 908)

Co na to Tauron? Z odpowiedzi
na zapytanie redakcji 24gliwice
wynika, że spółka sprawę widzi
dokładnie odwrotnie.

– W obecnej sytuacji koszty związane z przełożeniem
kabli powinien ponieść Urząd Miejski
w Gliwicach
– mówi Łukasz Zimnoch z biura
prasowego firmy Tauron S.A.
– W ulicy Jagiellońskiej biegną

www.gazeta-miejska.pl

kable należące do Tauron Dystrybucja. Ekspertyza techniczna
kabli wykazała, że nie wymagają wymiany lub rozbudowy i są
w dobrym stanie technicznym.
Jedyną zmianą, jaką uważamy
za konieczną, jest rezygnacja
z użytkowania jednego z kabli
– wyjaśnia.

– W takiej sytuacji
nie planujemy wymiany lub modernizacji tych kabli.
Zgodnie z polskim

prawem stroną, która
ponosi pełny koszt
przełożenia kabli jest
podmiot, który chce
tego dokonać
– tłumaczy Zimnoch.

TAURON S.A. jeszcze w listopadzie przesłał do Prezydenta
Miasta pismo, w którym przedstawia stanowisko spółki.
Kierowcom pozostaje tylko cierpliwie czekać na jak najszybsze
wyjście z tego remontowego
pata.
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ogłoszenia drobne

JAK ZAMÓWIÆ OG£OSZENIE DROBNE?
W BIURZE OG£OSZEÑ

Zapraszamy do biura og³oszeñ w centrum Gliwic,
przy placu Pi³sudskiego 3. Od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 10-16.00

PRZEZ INTERNET

Na www.gazeta-miejska.pl wystarczy
wype³niæ formularz og³oszenia i
dokonaæ wp³aty na podane konto.

Przy wielokrotnych
emisjach jeszcze
taniej, od 6 z³otych

...................................................
usługi
ÔÔ !Czyszczenie dywanów (u
klienta lub odbiór) tapicerek.
Sprzątanie. Mycie okien. Firma Blitz. Tel. 32-234-2172,
kom.510-286-736.
Ô ÔElektryk, instalacje
alarmowe, monitoring,
domofony, anteny. Tel.
665 803 424
ÔÔ MEBLE SYSTEMOWE,
KUCHNIE, materace, zabudowy, szafy, rolety. Tel. 32
270-00-09, 695-899-863.

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
Redakcja
Marcin Fabrykowski
(redaktor naczelny)
marcin@gazeta-miejska.pl
¯aneta Mrozek-Siewierska
zaneta@24gliwice.pl
Micha³ Szewczyk
michalszewczyk@24gliwice.pl
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
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ÔÔ ELEKTRYK - Pomiary
ochrony przeciwporażeniowej-protokoły. Zaświadczenia dla
energetyki. Podłączenia płyt
indukcyjnych - wpis do gwarancji. Prowizorki budowlane.
Przeróbki instalacji. Usuwanie awarii itd. UPRAWNIENIA
E+D. Tel. 508-145-905,
www.abirox.pl
ÔÔ KOMPLEKSOWE REMONTY MIESZKAŃ, ŁAZIENEK:
hydraulika, kafelkowanie,
gładzie, malowanie, elektryka,itp. Tel. 698-264-691.
ÔÔ RTV NAPRAWA DOMOWA.
Tel. 32 279-42-79, 605-285957.
ÔÔ Skup złomu i metali kolorowych, skup akumulatorów,
skup puszek alu, demontaż
konstrukcji stalowych (ogrodzeń, pieców, maszyn itp.).
Bezpłatny transport, płatność gotówką, możliwość
dojazdu z wagą. Gliwice,
Knurów, Zabrze... Tel. 515191-401, 508-481-702,
www.stalmet-skup.pl,
www.ekometalgliwice.pl.

auto-moto
ÔÔ AUTO-SKUP za gotówką,
każdy stan. Tel. 507-572-625

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

Koszt tekstowego
og³oszenia drobnego
ju¿ od 12 z³otych

........................................

ÔÔ Węgiel workowany i luzem,
orzech, ekogroszek, groszek
z KWK Knurów, Sośnica,
Piast, Ziemowit. Dowóz do
klienta 515-191-401. www.
stalmet-skup.pl
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ÔÔ KUPIĘ książki używane stare nowe Dojadę do
klienta PŁATNE GOTÓWKĄ
662330579.
ÔÔ Kupię radia, wzmacniacze,
kolumny itp. Kolejki PIKO, HO,
TT. Tel. 607-912-559.
PRACA OD ZARAZ
WSPARCIE PRODUKCJI
/KONTROLA JAKOŒCI
GLIWICE – BEZP£ATNY DOJAZD
Z ZABRZA I BYTOMIA
JESTEŒ ZAINTERESOWANY?
ZADZWOÑ: 725-256-912

N
W OW
GL Y A
IW DR
IC ES
AC
H

praca
ÔÔ Praca dla kolporterów
Gliwice Zabrze, umowa o
pracę/zlecenie, dobre zarobki, Kontakt 513 979 979 /
praca@posta.pl

zdrowie
ÔÔ Protezy zębowe na NFZ bez
kolejek. Tel. 730 710 102.

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

www.gazeta-miejska.pl
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Orkiestra zagra w niedzielę
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Gliwicki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy upłynie pod znakiem śląskiego
hip-hopu i muzyki folkowej. Na Rynku wystąpią Miuosh oraz Tulia.
W 2019 roku zbieramy na zakup sprzętu do specjalistycznych szpitali dziecięcych – do
końca świata i o jeden dzień
dłużej!

Później scena będzie należeć
do zespołu Tulia, zwycięzcy LV
Krajowego Festiwalu Piosenki
Polskiej w Opolu. Przepis na
sukces tych sympatycznych
dziewczyn ze Szczecina to

W Gliwicach startujemy z imprezą w niedzielę 13 stycznia
o godz. 12.00, ale gliwiccy wolontariusze będą zbierali datki
na leczenie najmłodszych już od
rana. To 27 edycja ogólnopolskiej akcji charytatywnej, dzięki
której do wielu szpitali w całym
kraju trafia nowoczesny sprzęt
medyczny. W tym roku Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy
gra dla placówek z oddziałami
II i III stopnia referencyjności
– czyli takich, na których są
leczone dzieci ciężko chore.

taneczne, zabawy, konkursy
oraz warsztaty harcerskie. O
godz. 16.30 rozpoczną się licytacje gadżetów, z których
dochód zostanie przekazany
na WOŚP. Na scenie wystąpią
dwa gliwickie zespoły: Eder i
Zombie Strippers from Hell.

Na Rynku między godz. 12.00
a 16.30 zaplanowano Festyn
Rodzinny z mnóstwem atrakcji. Będą pokazy sportowe i

O godz. 19.00 za mikrofon
złapie Miuosh, popularny
raper, który cieszy się popularnością nie tylko wśród

przeróbki znanych utworów na
folkową nutę. W ich repertuarze
jest między innymi „Nieznajomy”
Dawida Podsiadły, „Enjoy the silence” Depeche Mode czy „Nothing else matters” Metallici.

Organizatorem gliwickiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest Stowarzyszenie
GTW. Imprezę wspiera finansowo Miasto Gliwice.

(mm/MSI)

fanów hip-hopu. Ma na koncie
współpracę ze znakomitą Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Jimkiem,
czyli Radzimirem Dębskim.
Współpracował także z Andrzejem Smolikiem i Natalią
Grosiak z Mikromusic. Z pewnością rozgrzeje gliwicką publiczność przed Światełkiem
do Nieba, czyli pokazem laserowym, który rozpocznie się
o godz. 20.00.

Serduszko dla WOŚP
przed halą Arena

13 stycznia odbędzie się 27. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy oraz VIII Bieg Orkiestrowy, którego
organizatorem jest Fundacja „Biegamy z Sercem”.

Kolejną atrakcją imprezy będą
bohaterowie STAR WARS:

Darth Maul, Jawa, Darth Nihilus, Oficer Juno Eclipse.
Z postaciami z Gwiezdnej
Sagi będzie można się spotkać i zrobić sobie zdjęcie w g.
9:00 / 10:30 na terenie Hali
ARENA przy wejściu A.
W dniu finału pod banderą „Biegamy z Sercem - Sztab WOŚP
nr 4394” będzie kwestować
aż 200 wolontariuszy z gliwic-

reklama
w Gazecie
Miejskiej

kich szkół: ZSO 2, ZSO 4, ZSP
10, SP 9 i SP 6. W godzinach
10:00– 18:00 w siedzibie Sztabu (Szkoła Podstawowa nr 6 ul.
Jasnogórska 15 -17) za wrzucenie pieniążków do orkiestrowej
puszki będzie można otrzymać
symboliczne serduszko i drobny
upominek.
Szczegóły na
www.biegamyzsercem.pl

38 mm

W biegu weźmie udział 1200
osób i choć nie ma już wolnych
miejsc startowych - zapisy trwały tylko 4 dni, to organizatorzy
zapraszają całymi rodzinami
o godzinie 11:30 na SERDUSZKO DLA WOŚP przed gliwicką
Halę ARENA ul. Akademicka
50.

50
Z£ +VAT
40 mm

1 modu³ (38x40mm), ceny bez VAT
1 wydanie/1 tydzieñ: 50 z³
2 wydania/2 tygodnie: 90 z³
3 wydania/3 tygodnie: 120 z³
4 wydania/4 tygodnie: 140 z³
Mo¿esz te¿ wykupiæ abonament, czyli sta³¹
publikacjê w ka¿dym wydaniu. Koszt za miesi¹c
to 120 z³

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

To jedna z najdłużej trwających inwestycji drogowych w Gliwicach. Stworzenie pierścienia otaczającego
miasto miało zająć kilka lat, ale o budowie obwodnicy słyszymy już od ponad dekady. W ostatnich miesiącach wreszcie ruszyły pierwsze prace budowlane, ale szanse na pełne domknięcie drogi nadal stoją
pod dużym znakiem zapytania.
OBWODNICA
ZACHODNIA

U zbiegu ul. Bojkowskiej i Płażyńskiego powstało w tym roku
rondo turbinowe. Inwestycja,
która pochłonęła z budżetu miasta 6 mln złotych to preludium
do budowy odcinka Bojkowska-Pszczyńska, czyli pierwszego
fragmentu tzw. obwodnicy południowej, która docelowo ma
prowadzić aż do ul. Rybnickiej.

Realizacja obwodnicy Gliwic
na razie zatrzymała się na ul.
Sowińskiego, którą połączono
1,5-kilometrowym fragmentem
(ul. Okulickiego) trasy z DK88.
Kontynuacja drogi (na odcinku
Sowińskiego-Daszyńskiego)
od lat jest kością niezgody
między gliwickimi urzędnikami, a mieszkańcami jednego
z domów przy ul. Daszyńskiego.

– Odwołanie, protest dotyczy jednego
gospodarstwa domowego. Miasto zaproponowało wprowadzenie wszelkich
zabezpieczeń przeciwhałasowych lub
wykup nieruchomości. Jednak przedstawione propozycje
zostały odrzucone
– mówi nam Jadwiga Stiborska, rzecznik prasowy Zarządu
Dróg Miejskich w Gliwicach. –
Tymczasem ZDM, skierował
do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego wniosek o wzno-

wienie zawieszonego postępowania w powyższej sprawie.
W piśmie, przedstawiliśmy
przebieg rozmów ze stroną
i stanowisko ZDM – dodaje.
Warto jednak dodać, że SKO
już parokrotnie pochylało się
nad tą sprawą i zawsze przyznawało rację mieszkańcom.
Ich gospodarstwo znajduje się
w bezpośrednim sąsiedztwie
planowanej drogi. Jak przyznają
drogowcy, z tego też powodu nie
mogą zostać zastosowane ustawowe przepisy o wywłaszczeniu.
Częściowym rozwiązaniem pa-

towej sytuacji miała być decyzja
z 2014 roku, o budowie obwodnicy w kilku niezależnych częściach.
I tak w sierpniu tego roku wybrano
wykonawcę odcinka Rybnicka-Daszyńskiego (konsorcjum Eurovia
i PRUiM Gliwice), a Miasto pozyskało unijną dotację z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, która pokryje 85% kosztów inwestycji. Według pierwszych
planów kierowcy mieli wjechać
na tę trasę już pod koniec 2019
roku. Niestety przedsięwzięcie
ugrzęzło w formalnościach, a zasadnicze prace jeszcze się nie
rozpoczęły.

– Trwa kontrola postępowania
przetargowego przez prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych
– informuje Jadwiga Stiborska.
Docelowo odcinek będzie miał
długość 3,2 km. Trasa będzie biegła po wschodniej stronie zabudowań przy ul. Orkana, następnie
w odległości ok. 300 metrów na
południowy zachód od zabudowy
osiedla Sikornik i południowym
skrajem ogrodów działkowych
przy ul. Rybnickiej. Obwodnica będzie miała jedną jezdnię z dwoma
pasami ruchu. Wyjątkiem będą
skrzyżowania z ulicami Daszyń-

Niestety i w tym wypadku nie
wszystko przebiega tak, jak życzyłby sobie tego Magistrat. Po
otwarciu ofert przetargowych
okazało się, że najtańsza oferta
jest o blisko 10 mln wyższa od
oczekiwań Miasta. ZDM planował
na budowę przeznaczyć 44 mln
złotych, a oferenci zaproponowali
kolejno 54 mln złotych (Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Drogopol-ZW) i 53 mln 440 tysięcy złotych (konsorcjum Eurovia Polska
i PRUiM). Jak informuje ZDM, od
kilku tygodni trwa sprawdzanie
kosztorysów i szukanie właściwego rozwiązania.

skiego i Rybnicką, gdzie liczba
jezdni zwiększy się do dwóch.
Droga ma być wyposażona w kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, urządzenia ITS (np.
tablice zmiennej treści) i stację
meteorologiczną.

Według planów
inwestycja ma być
gotowa we wrześniu
2020 roku. Aby tak
się stało, wkrótce
muszą ruszyć prace
budowlane.

OBWODNICA
POŁUDNIOWA
Wschodnia strona
miasta, w rejonie
ul. Bojkowskiej to
jak na razie jedyne
miejsce w mieście,
gdzie naocznie
możemy stwierdzić,
że zapewnienia
o budowie drogi nie
są jedynie odkładanymi w nieskończoność obietnicami.
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mapka: materiały UM Gliwice
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W ramach przedsięwzięcia wyremontowany zostanie 400-metrowy odcinek ul. Bojkowskiej,
powstanie łącznik ul. Bojkowskiej z Okrężną, przebudowana
zostanie południowa część ul.
Okrężnej, a także powstanie
rondo turbinowe na zachód
od skrzyżowania ulic Okrężna
i Pszczyńska. Prawdopodobnie
dopiero wówczas ruszą prace nad
czwartym elementem obwodnicy,
czyli łącznikiem ul. Pszczyńskiej
z Rybnicką.
Michał Szewczyk
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Protest przed sądem

W poniedziałek punktualnie o godzinie 12:00 pracownicy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
wyszli przed budynek, w którym na co dzień pracują. Zrobili to w ramach protestu przeciwko niskim zarobkom.
– Wymaga się od nas profesjonalizmu, sprawnej obsługi
klienta, a wynagrodzenia są
zamrożone od kilkunastu lat –
mówią urzędnicy.

dodając, że wszyscy zatrudnieni
w instytucji pracownicy muszą
mieć wyższe wykształcenie.
– W tej chwili magazynier na
strefie zarabia więcej od nas
– komentuje inna z zebranych
osób.

Ostatnie podwyżki płac, na
jakie mogli liczyć pracownicy
sądów administracyjnych, miały
miejsce w latach 2008-2009.
– Podniesiono nam wtedy pensje o 30 złotych netto – mówi
jedna z protestujących osób.

Protest pracowników sądów
administracyjnych organizowany jest także w wyrazie
solidarności z innymi grupami
urzędników zatrudnionych w sądownictwie. Poniedziałkowy zapoczątkowany został przez sąd
warszawski.
– Podobnie jak inni pracownicy
sądowi, domagamy się tysiąca
złotych brutto podwyżki – mówią.

– Rozpiętość wynagrodzeń jest
– od średniej krajowej – do niższych kwot, naprawdę różnie
– mówi jeden z protestujących,
re
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Wyjście podczas przerwy w pracy
jest na razie jedynie ostrzeżeniem
dla pracodawcy. W dalszych krokach – w przypadku niewypracowania porozumienia – przewidywany jest strajk włoski. Fala
zwolnień lekarskich nie jest w tej
chwili przewidywana.

fot. Łukasz Gawin/24gliwice.pl

Chociaż ich sytuacja
nie przedstawia się
tak dramatycznie,
jak w przypadku
pracowników sądów
rejonowych, osoby
zatrudnione w Wojewódzkim Sądzie
Administracyjnym
również narzekają na
niskie uposażenie.
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– Nie chcemy na razie męczyć
petentów naszymi protestami –
tłumaczą urzędnicy.

(żms)
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

GAZETA MIEJSKA

8

promocja

450
Z£ +VAT

164 mm

1/2 strony
w Gazecie
Miejskiej

1/2 strony (260x164mm), ceny bez VAT
1 wydanie/1 tydzieñ: 450 z³
2 wydania/2 tygodnie:810 z³
3 wydania/3 tygodnie: 1080 z³
4 wydania/4 tygodnie: 1260 z³
Mo¿esz te¿ wykupiæ abonament,
czyli sta³¹ publikacjê w ka¿dym wydaniu.
Koszt za miesi¹c to 1080 z³

260 mm

KONTAKT: redakcja@gazeta-miejska.pl tel. 32 230-84-51, kom 503 10-60-19, pn.-pt. 10-16.00
Pe³ny CENNIK REKLAM: www.gazeta-miejska.pl/cennik.php

GAZETA MIEJSKA

www.gazeta-miejska.pl

08–14.01.2019 (nr 908)

śladami historii

9

Ostatnie dni Gleiwitz

Początek wojny z Polską we wrześniu 1939 nie zakłócił w szczególny sposób życia ówczesnych
mieszkańców Gleiwitz. Wydawać by się mogło, że potworne późniejsze wieści o fizycznej
eksterminacji milionów ludzi z terenu całej Europy nie docierały do nich w żaden sposób.
W prawie żadnym z ofiStąd późniejszy chaos na
cjalnych wspomnień
dworcu i panika uciekadawnych mieszkańców
jących w popłochu gliwiczan pozostawionych na
Gliwic nie przeczytamy
o istniejących tu obopastwę losu przez właMarian
zach pracy, o obozach
dze miasta. Wszyscy noJabłoński
będących oddziałami
table już dawno opuścili
fabryki śmierci w Auschwitz Gliwice wraz z zatrudnionymi
Birkenau, o przydzielaniu do cywilami w wojskowej struktuprac gospodarczych w powie- rze miejskiej.
cie gliwickim jeńców pełniących
rolę ówczesnych „niewolników 19-21 stycznia 1945, piątek,
sobota, niedziela – masowa
u bauera”.
ucieczka mieszkańców, pociągi
Jak to możliwe że nikt nie za- wyruszające w głąb Niemiec są
uważał tych wydarzeń w mie- przepełnione do granic możli-

Żołnierze rosyjscy
szybko dopadli
zabudowań i piwnic pełnych ludzi.
Domagali się
złotych pierścionków, obrączek,
zegarków.
Wyprowadzali ludzi z piwnic,
zamykając w podwórzowych
warsztatach i szopach.

Walki na ulicach miasta
Podobnych ekscesów były setki w Gliwicach. Wg danych IPN,
w styczniu 45 roku zabito około

600 gliwiczan, wg wyliczeń współczesnych przedstawicieli Mniejszości Niemieckiej ofiar było aż

2700. Jak było w rzeczywistości?
Nikt tego już się nie dowie.

(archiwum 2015)

Gliwice 1945 – ul. Dworcowa, z prawej póżniejsze kino Mikrus

W świetle zachowanych materiałów okazuje się że niemiecki gliwicki magistrat rozpoczął
ewakuację swoich mieszkańców
o całe kilka miesięcy za późno.

A Gleiwitz było
przecież pierwszym
miastem niemieckim, które dopadli
Rosjanie.

wości, ludzie wspinają się na
dachy i zderzaki wagonów. Na
dworcu panuje niesamowity
bałagan organizacyjny, dzieci
gubią się matkom, bieganina,
płacz i przerażenie. Miasto pełne jest porzuconych samochodów i bagaży.
23 stycznia – wtorek. Po południu front na tyle zbliżył się
do miasta, że pociski rosyjskiej
artylerii uderzyły w dworzec, kończąc tym samym ucieczkę ludzi.
Mieszkańcy pozostali w domach
naprędce wyrzucają portrety Hitlera i flagi ze swastykami, topiąc
je w Kłodnicy. Pierwsze pociski
wybuchają w mieście pozbawionym już wody, szyby wypadają
z okien, a dachówki spadają
z dachów. Całą noc trwa ostrzał,
wszyscy mieszkańcy chronią się
w piwnicach domów.

Wszędzie słychać było strzały, na ulicach i w podwórzach
leżały zwłoki zastrzelonych
mieszkańców domów. Wyłapywano kobiety urządzając zbiorowe gwałty zakończone zwykle strzałem z karabinu. Nie
oszczędzano nawet paroletnich
dziewczynek i staruszek.
24 stycznia – środa. Trwają
przeszukiwania domów i szybkie egzekucje mieszkańców.
Ciała zabitych, sąsiedzi lub
krewni owijają w koce, by
po kilku dniach pochować
na cmentarzach, gdzie powstawało pełno grobów masowych, w których chowano
w zmarzniętej ziemi jedną
ofiarę obok drugiej. Rosjanie bali się zarazy w mieście,
więc zezwalano na szybkie
pochówki.

Ulica Matejki

Gliwice 1945 – ucieczka mieszkańców

Rosyjski żołnierz
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ście? Czyżby buta i arogancja
władz nazistowskich została
przeszczepiona także zwykłym
mieszkańcom Gleiwitz? Tym
bardziej boleśnie odczuli oni
pod koniec roku 1944 pierwsze
sygnały o zbliżającym się froncie i rosyjskiej nawale Pierwszego Ukraińskiego Frontu, miażdżącej wszystko, co niemieckie.
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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.
9.01 środa
Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 11.00 Królowa Śniegu / mała
scena
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3
Mała sala
• 16.30 Dlaczego jesteśmy kreatywni?
• 18.00 Listopad
• 20.15 Ajka
Duża sala
• 12.30 Ajka - seans seniora
• 15.30 Zabawa, zabawa
• 17.15 Oni
• 20.00 Mój piękny syn
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Mali bohaterowie
• 20.00 Nadmiar łaski

10.01 Czwartek

Dom Pamięci Żydów Górnośląskich - Gliwice, ul. Księcia Józefa
Poniatowskiego 14
• 18.00 Z cyklu: Szlakiem żydowskich światów na Górnym Śląsku
Bielitz/Bielsko. Wykład: dr Jacek
Proszyk / Wstęp wolny, liczba
miejsc ograniczona

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Mali bohaterowie
• 20.00 Nadmiar łaski

CK Wiatrak - Zabrze, ul. Wolności 395

11.01 piątek
Centrum Kultury Studenckiej
Mrowisko - Gliwice, ul. Pszczyńska 85
• 19.00 XX years of Violence &
Blasphemy - Witchmaster / Embrional / Brüdny Skürwiel - koncert
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3
Mała sala
• 16.00 Listopad
• 18.00 Ajka
• 20.00 Over the Limit
Duża sala

Miejski Ośrodek Kultury - Zabrze,
ul. 3 Maja 91a
• 17.00 Koncert Noworoczny
w wykonaniu Orkiestry Muzeum
Górnictwa Węglowego pod batutą
Henryka Mandrysza / wstęp bezpłatny, ilość miejsc ograniczona
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.30 Dlaczego jesteśmy kreatywni?
• 18.00 Listopad
• 20.15 Ajka
Duża sala
• 15.30 Zabawa, zabawa
• 17.15 Oni
• 20.00 Mój piękny syn

12.01 sobota

• 19.00 Arianna Savall z zespołem
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Amatorzy
• 20.00 Amatorzy
Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 8a
• 17.00 Z cyklu: Kolory miasta.
Spotkanie czwarte: Oswoić modernizm. Wykład: Ewa Pokorska-Ożóg, miejski konserwator
zabytków w Gliwicach / Wstęp
wolny, liczba miejsc ograniczona

• 19.00 WIELKA ORKIESTRA
ŚWIATECZNEJ POMOCY
czyli Rockowy WOŚP 2019 w
klubie CK Wiatrak Zabrze
Zagrają: JELONEK, TRANSGRESJA, TSE oraz CHAOS
Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 19.00 Psie serce - spektakl /
duża scena
Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 18.00 Kolacja dla głupca
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 11.00 Na linii wzroku + warsztaty
• 16.00 Listopad
• 18.00 Ajka
• 20.15 Over the Limit
Duża sala
• 16.30 Zabawa, zabawa
• 18.55 Adriana Lecouvreur - w
ramach: MET Opera sezon 20182019
Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 8a
• 12.30 Oprowadzanie kuratorskie
po wystawie „Kobieta dwudziestolecia. Ubiory damskie z lat 20. i
30. XX w. z kolekcji Adama Leja”.
Oprowadzanie: Joanna Puchalik,
kurator wystawy, Dział Historii Muzeum w Gliwicach / Wstęp wolny,
liczba miejsc ograniczona

Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu –
ul. 3 Maja 91a, czwartek, 10 stycznia, godz. 17:00
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Amatorzy
• 20.00 Amatorzy

Kino studyjne Amok

Gliwice,
ul. Dolnych Wałów 3

Adriana Lecouvreur

12 stycznia
godz. 18.55

opera | kompozytor. Francesco Cilèa |
dyrygent: Gianandrea Noseda |
reż. Sir David McVicar

Kulisy teatru, intryga, miłość i postać historyczna wielkiej XVIII-wiecznej paryskiej aktorki Adrienne Lecouvreur to składniki
idealnego libretta operowego. Gwiazda francuskiej sceny teatralnej rzeczywiście była nie tylko cenioną za naturalność i wdzięk
aktorką, ale także kochanką marszałka Maurycego Saskiego,
syna Augusta Mocnego. Współcześni podejrzewali i przekazali to
następnym pokoleniom, że aktorka została zamordowana przez
rywalkę – księżnę de Bouillon – przy pomocy bukietu fiołków
nasączonych trucizną. Na podstawie tej legendy Francesco Cilèa
skomponował swoją niezwykle melodyjną operę, która wpisuje się w nurt werystyczny, czyli prezentowania na
scenie prawdziwego życia ze wszystkimi codziennymi szczegółami. W nowej inscenizacji Sir Davida McVicara
w roli tytułowej wystąpi Anna Netrebko, która całkiem niedawno dołączyła tę partię do swojego repertuaru.
Maurycym, synem polskiego króla, będzie Piotr Beczała
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Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko –
Gliwice, ul. Pszczyńska 85
11 stycznia (piątek), godz. 19.00

CK Wiatrak, Zabrze, ul. Wolności 395;
12 stycznia (sobota), godz. 19.00

08–14.01.2019 (nr 908)

co, gdzie, kiedy

11

13.01 niedziela
Rynek - Gliwice, ul. Rynek 1
27 Finał WOŚP w Gliwicach
• 12.00 - 16:30 Piknik Sportowo
- Rodzinny
• 16.30 Eder / Zombie Strippers
from Hell – koncert
• 19.00 Miuosh – koncert
• 20.00 Tulia – koncert

Nowa odsłona kultowej serii Transformers. Rok 1987. Na jednym z kalifornijskich złomowisk Bumblebee znajduje azyl. Tymczasem Charlie (Hailee Steinfeld) próbuje zrozumieć świat, wciąż szukając w nim dla siebie miejsca i roli. Na wspomnianym złomowisku znajduje zdezelowanego, rdzewiejącego Bumblebee. Kiedy udaje jej się go
odrestaurować, szybko orientuje się, że Bumblebee nie jest zwykłym żółtym „garbusem”.

Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 18.00 Psie serce - spektakl /
duża scena
Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 18.00 Kolacja dla głupca
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3
Mała sala
• 16.15 Moja żyrafa
• 18.00 Ajka
• 20.00 Over the Limit
Duża sala
• 16.00 Andre Rieu: koncert karnawałowy z Sydney
• 18.30 Zabawa, zabawa
• 20.00 Mój piękny syn
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Amatorzy
• 20.00 Amatorzy

14.01 poniedz.
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Amatorzy
• 20.00 Amatorzy

15.01 wtorek
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3
Mała sala
• 16.15 Listopad
• 18.00 Ajka
• 20.00 Over the Limit
Duża sala
• 16.00 Zabawa, zabawa
• 17.45 Mój piękny syn
• 20.00 Dwoje
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Amatorzy
• 20.00 Amatorzy

André Rieu – koncert karnawałowy z Sydney
Kino studyjne Amok – Gliwice, ul. Dolnych Wałów 3; 13 stycznia (niedziela), godz. 16.00

Rynek – Gliwice; od godz. 12:00

• 12.00 - 16:30 Piknik Sportowo - Rodzinny
• 16.30 Eder / Zombie Strippers from Hell – koncert
• 19.00 Miuosh – koncert • 20.00 Tulia – koncert
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