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Autobusy 7
elektryczne

Bez dodatku GAZETA BEZPŁATNA
dostępna w wyznaczonych punktach.

usługi, auto-moto,
zdrowie, inne

Obwodnica
coraz
bliżej

Fot. A. Putting/Junior Eurovision TV

Ogłoszenia
Co,
drobne Gdzie,
Dam pracę,

Cena gazety
z dodatkiem 1 zł

Do tej pory autobusy
elektryczne w Gliwicach
znaliśmy jedynie z przeprowadzanych w 2016
roku testów. Teraz jest
już pewne, że w końcu
dołączymy do grona
miast stawiających na
bezemisyjną komunikację
publiczną.

w Gliwicach
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38 mm

Wiadomo
już gdzie
powstaną
pierwsze
punkty
ładowania

125
Z£ +VAT
40 mm

1 modu³ (40x38mm), bez VAT
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1 wydanie/1 tydzieñ: 125 z³
2 wydania/2 tygodnie: 225 z³
3 wydania/3 tygodnie: 300 z³
4 wydania/4 tygodnie: 350 z³
Mo¿esz te¿ wykupiæ abonament,
czyli sta³¹ publikacjê w ka¿dym
wydaniu. Koszt za miesi¹c
to 300 z³

www.gazeta-miejska.pl
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Za 7 miesięcy
będzie gotowe

Inwestycja na Trynku powinna
być gotowa pod koniec października.
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łącznie sportowym, będzie mogło
obsługiwać również loty biznesowe czy tzw. mały ruch cargo.
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Spółce pozostają jeszcze tereny inwestycyjne w południowej
części lotniska, przylegające
do projektowanej południowej
obwodnicy miasta. – Aktualnie
prowadzimy rozmowy z potencjalnymi inwestorami zewnętrznymi – mówi Bogdan Traczyk.

– Sprzedaliśmy w drodze przetargu sześć działek, zaś siódma
została wydzierżawiona na okres
10 lat. Wszyscy inwestorzy związani są z działalnością lotniczą.

Przypomnijmy, iż po modernizacji
lotnisko, dotąd o charakterze wy.

W związku z tym w trybie nadzoru autorskiego zleciliśmy projektantowi przygotowanie projektu
zagospodarowania północno-wschodniej części lotniska, w
tym płyty przedhangarowej dla naszych inwestorów. Płyta zostanie
wybudowania ze środków GAPR
– zapowiada Bogdan Traczyk,
prezes Górnośląskiej Agencji
Przedsiębiorczości i Rozwoju.

Nabywców znalazły już nieruchomości inwestycyjne znajdujące
się w północno-wschodniej części
obiektu.

Poza tym trwają prace geodezyjne i w niedługim czasie
rozpoczną się roboty związane z budową płyty postojowej.
Wykonawca rozpoczął również
prace elektryczne związane z
oświetleniem pasa startowego
oraz drogi kołowania. W maju
planowane jest rozpoczęcie
budowy ścieżki rowerowej w
nowym śladzie.

W najbliższym
czasie rozpoczną
się pracę wiązane z układaniem
odwodnienia
liniowego drogi
startowej i drogi

– Prace postępują zgodnie z
harmonogramem – informuje
Sylwia Rudek-Matuszczak, dyrektor GAPR. – Aktualnie PRUiM wykonał już całość nasypów
pod drogę startową i drogę kołowania oraz część podbudowy
pod drogę dojazdową łączącą
ul. Pilotów z modernizowaną
.

kołowania oraz
budowa części
retencyjnej kanalizacji deszczowej.

częścią lotniska. Na drodze
startowej rozpoczęto budowę warstw konstrukcyjnych.
Gotowa jest część zbiorczej
kanalizacji deszczowej, przygotowano także teren pod
ścieżkę rowerową w nowym
przebiegu.

o długości ok. 900 m, drogi
kołowania i płyty postojowej, a
także wybudowanie parkingów,
dróg dojazdowych oraz ścieżki
rowerowej wokół lotniska.

Modernizacja lotniska jest
finansowana przez miasto,
a realizowana przez miejską
spółkę – Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju (GAPR). Wykonawca robót – wyłonione w przetargu
Przedsiębiorstwo Remontów
Ulic i Mostów w Gliwicach –
ma za zadanie m.in. budowę
utwardzonej drogi startowej
P

Fot. Mosquidron

Modernizacja gliwickiego
lotniska nie zwalnia tempa.
Na nowej drodze startowej
rozpoczęto budowę warstw
konstrukcyjnych, kształtu
nabiera również m.in. droga
dojazdowa łącząca ul. Pilotów
z modernizowanym obszarem.

TRWA PRZEBUDOWA GLIWICKIEGO LOTNISKA.
PO ZREALIZOWANIU INWESTYCJI BĘDZIE
OBSŁUGIWAĆ LOTY BIZNESOWE
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Dystrybutor
Gazety Miejskiej
w Twoim punkcie?
Dysponujesz miejscem w lokalu
o du¿ym natê¿eniu ruchu,
gdzie pojawia siê kilkaset osób dziennie?
Jeœli spe³ni nasze warunki techniczne,
mo¿emy do niego wstawiæ gazetnik.
Bezp³atnie.
Czekamy na propozycje: redakcja@gazeta-miejska.pl
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Eurowizja
Junior

Fot. A. Putting/Junior Eurovision TV

w Gliwicach

To będzie jedno z największych wydarzeń w mieście tego roku. Do Gliwic przyjadą najbardziej uzdolnione
wokalnie dzieci z całej Europy. Na tą
rewelacyjną informację wiele osób
czekało od dłuższego czasu.

Fot. 24gliwice.pl

Wielkie medialne przedsięwzięcie organizowane wspólnie przez Miasto Gliwice, Telewizję Polską i Województwo
Śląskie odbędzie się w Arenie
Gliwice (ul. Akademicka 50).
Jego organizacja pochłonie 3
mln złotych, z czego połowę
zapłaci Telewizji Polskiej województwo śląskie, a połowę
gliwicki magistrat.
– To dla nas zaszczyt. Nasza
kadra to eksperci i profesjonaliści w zakresie organizacji wielkich wydarzeń. Przed
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Eurowizja Junior
2019 w Polsce to
zasługa Roksany
Węgiel.

nami wiele pracy, już od dziś
ruszamy pełną parą. Wraz
z miastem Gliwice, Województwem Śląskim oraz Telewizją
Polską stworzymy prawdziwe
widowisko, pełne emocji. Tak
naprawdę to nasza codzienna
praca, ponieważ Arena Gliwice
funkcjonuje na co dzień i ma
za sobą już wielkie wydarzenia. Cieszymy się, że nasze
atuty zostały docenione i to
my będziemy gospodarzem
dziecięcej Eurowizji – mówi
Marcin Gawron z Zarządu
Areny Operatora.
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14-letnia wokalistka, śpiewając hit Anyone I Want To Be,
wygrała zeszłoroczną edycję
konkursu piosenki dla dzieci
organizowaną na Białorusi,
dzięki czemu Polska mogła
starać o organizację konkursu
w 2019 roku. Finał odbędzie
się 24 listopada. (żms)/MSI
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Zima się kończy, nadjeżdża
Gliwicki Rower Miejski.
Kolejny sezon działania
systemu rozpoczął się
w piątek. Na rowerzystów
czeka 150 rowerów i 15
stacji wypożyczeń.
12–18.03.2019 (nr 917)
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ogłoszenia drobne

JAK ZAMÓWIÆ OG£OSZENIE DROBNE?
PRZEZ INTERNET

W BIURZE OG£OSZEÑ

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

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

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

zdrowie

ÔÔ KOMPLEKSOWE REMONTY MIESZKAŃ, ŁAZIENEK:
hydraulika, kafelkowanie,
gładzie, malowanie, elektryka,itp. Tel. 698-264-691.

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.

ÔÔ AUTO-SKUP za gotówką,
każdy stan. Tel. 507-572-625
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Pełne wydanie
Gazety Miejskiej
znajdziesz również
w internecie

inne

nieruchomości

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

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

ÔÔ KUPIĘ książki używane
stare nowe Dojadę do klienta
PŁATNE GOTÓWKĄ 662-330579.

praca

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

ÔÔ Chcesz zarabiać większe pieniądze? Pracuj
jako opiekun/ka seniorów
w Niemczech. Organizujemy bezpłatne kursy
językowe! Zadzwoń: 519
690 433.

auto-moto

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

ÔÔ Zatrudnię na dobrych
warunkach pracownika
ogólnobudowlanego. Tel.
607-939-760.

ÔÔ Protezy NFZ bez kolejek. Naprawy ekspresowe.
NARKOZA - protezy natychmiastowe. DENTINAL, ul. Dolnych
Wałów 20. 322 313 995,
505 019 324.

ÔÔ MEBLE SYSTEMOWE,
KUCHNIE, materace, zabudowy, szafy, rolety. Tel. 32
270-00-09, 695-899-863.
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Koszt tekstowego
og³oszenia drobnego
ju¿ od 12 z³otych
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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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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
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Czemu cała Polska
ratuje Karmelka?
Przeczytaj!
G
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„Drogi Czytelniku, jesteś? Czytasz? Posłuchaj mojej opowieści.
Nazwali mnie Karmel. Nie wiedzą, jak kiedyś miałem na imię.
Niby skąd mają wiedzieć, skoro
nawet ja tego już nie pamiętam?
Jestem przecież zwykłym wiejskim przybłędą. Włóczyłem się
długo. Szukałem szczęścia
w wielu miejscach, zaglądałem
na różne podwórka, ale nikt mnie
nie chciał, czasem ktoś zamknął
mi furtkę przed nosem, czasem
pogonił. W sumie się nie dziwię,
że nikt mnie u siebie nie chciał.
Przecież widzę, jak wyglądam. Nie
dość, że jestem już stary i kulawy,
to jeszcze moja sierść jest cała
pozlepiana brudem. Nie pachnę
ładnie. Niektórzy na mój widok
odwracali się z obrzydzeniem.
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mam obniżony poziom białych
krwinek. To pewnie dlatego źle
się czuję i jestem tak słaby, że
aż zataczam się, gdy próbuję
chodzić.
Wiem, że jest wiele ładniejszych
i młodszych ode mnie bezdomnych piesków, które też potrzebują pomocy. Ale może i do mnie,
schorowanego staruszka, wyciągną ręce Dobrzy Ludzie. Bardzo
bym chciał, jednak nie mam
swojego domu ani troskliwego
właściciela. Nie mam swojego
kocyka, który pachnie moim panem, nie mam swoich własnych
miseczek ze smakołykami. Nie
ma kto opłacić mojego leczenia
i pobytu w klinice. Mam tylko
imię, którego dopiero się uczę.
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chcemy mu znaleźć
najlepsze możliwe ręce
do końca jego dni. Na
ten moment Karmel
potrzebuje jednak najbardziej pieniędzy, aby
po prostu przeżyć

– opowiada Norbert Ziemlicki
z Centaurusa, który osobiście
dogląda Karmelka.
Fundacja działa już prawie 15
lat, ma pod opieką kilkaset koni,
setki psów i kotów i jest jedną
z najlepiej zorganizowanych placówek w Polsce. Prowadzi swój
własny azyl dla zwierząt, nota
bene największy w Europie.

Wycięto
25 drzew

Parking przy Kąpielisku Leśnym największym powodzeniem, co zrozumiałe, cieszy się latem. Dotychczas
samochody można było tam parkować w cieniu drzew. Niestety, od nowego sezonu większość samochodów
będzie stała w pełnym słońcu.
Na parkingu przy ulicy Oriona
dotychczas rosły wysokie drzewa. Niedawno zostały wycięte.
Zapytaliśmy MZUK, dlaczego tak
się stało i czy drzewostan w tym
miejscu będzie uzupełniony.
– Wycinka została przeprowadzona w oparciu o decyzję nr
1779/OS/2018 z czerwca

Jestem tu już drugi dzień. Odsypiam zmęczenie, nabieram sił.
Mam tu wygodnie i ciepło. Mam
też bardzo smaczne jedzenie.
Wykąpali mnie (w preparacie,
który ma wyleczyć moją chorą
skórę) i od razu wycięli mi też
wrośnięte pazury. Nie mogłem
chodzić. Tak bardzo bolało. Pan
doktor powiedział, że mam bardzo słabe serduszko i konieczna będzie konsultacja z kardiologiem. Mam też powiększone
węzły podżuchwowe. Potrzebne
będą kolejne badania.
Będą też oglądali moją tylną
nogę, na którą tak bardzo kuleję. Trzeba mi też usunąć kamień
nazębny, bo mam go bardzo
dużo. Mam też stan zapalny
dziąseł. Pan doktor powiedział,
że jestem w złej kondycji ogólnej, a w badaniach wyszło, że

Więc choć Cię nie znam, proszę
Ciebie o pomoc. Może chciałbyś
dorzucić mi choć kilka złotych
bym mógł się lepiej poczuć? By
można było opłacić leczenie i pobyt w szpitalu.”

Taka oto psia spowiedź pojawiła się
na stronie ogólnopolskiej organizacji
Fundacji Centaurus
i błyskawicznie obiegła cały Internet.
Ludzie oszaleli na punkcie bezdomnego Karmelka, który walczy
o życie w klinice. W fundacji telefon się urywa.

– Dostaliśmy już nawet
nowe posłanko dla
Karmelka, otrzymujemy
mnóstwo telefonów
dziennie i pytania, jak
psiak się czuje. Zbieramy też deklaracje na
zapewnienie mu domu,

12–18.03.2019 (nr 917)

ubiegłego roku, wydaną przez
Marszałka Województwa Śląskiego – poinformował Tadeusz
Mazur, dyrektor MZUK.
Na terenie parkingu wycięto
łącznie 25 drzew gatunku topola balsamiczna z uwagi na
– jak mówią komunalni – zły
stan zdrowotny.

O MASOWEJ
WYCINCE ALARMOWALI NAS
CZYTELNICY.
JAK WYJAŚNIA
MZUK, DRZEWA
BYŁY W ZŁYM
STANIE
– Za wycinkę zgodnie z decyzją
dokonamy, w ramach nasadzeń zastępczych, posadzenia
44 szt. drzew na terenie działki nr 4 obręb Kopernik stanowiącej wspomniany parking,
w terminie do 31 listopada
2019 roku – zapewnił dyrektor
MZUK.
Jak wyglądają drzewa posadzone w ramach nasadzeń
zastępczych nikomu chyba
nie trzeba mówić. O cieniu
na parkingu przy Kąpielisku
Leśnym na długo możemy
więc zapomnieć.
(żms)

Swoje działania, czyli pomoc
zwierzakom, finansuje wyłącznie dzięki wsparciu Darczyńców.
“Przyjęliśmy Karmelka, bo dla
takich zwierząt działamy. Jesteśmy tak naprawdę narzędziem
w rękach naszych Darczyńców,
dzięki ich funduszom my możemy pomagać, a zwierzęta mają
lepsze życie. Razem zmieniamy
świat na nieco bardziej przyjazną
wersję” – dodaje prezes fundacji,
Ewa Mastyk.
Karmelkowi można pomóc poprzez wpłatę na konto Fundacji
Centaurus PKO BP 15 1020
5226 0000 6002 0220 0350
z tytułem „dla Karmelka” lub
wysyłając mu paczkę na adres Zwierzęcego Folwarku,
Szczedrzykowice 10, 59-230
Prochowice. Można też wysłać
SMS o treści KARMEL na numer
74567 za 4.92 z VAT – każda pomoc się przyda, jak podkreślają
działacze Centaurusa.
Pamiętajmy też, że poszukiwany
jest dom adopcyjny dla psiaka.
Więcej informacji pod adresem
www.psiaplaneta.pl lub 518
569 487 (Kasia) oraz na ogólnej
witrynie fundacji www.centaurus.
org.pl.

fot. ZDM

Ale jednej Pani chyba zrobiło się mnie żal, bo nakarmiła
mnie i wpuściła na podwórko.
Stała tam wyściełana słomą,
ciepła buda. W końcu mogłem
odpocząć. Pani gdzieś zadzwoniła i niebawem przyjechał Pan,
który zabrał mnie tu, gdzie teraz
jestem. To klinika dla chorych
zwierząt.

fot. M.S., ŁG/24gliwice.pl

O

Częstochowską lepiej omijać
Kierowcy jadący ulicą Częstochowską
w kierunku Placu Piastów bądź ul. Ks.
Hlubka muszą się liczyć z poważnymi
utrudnieniami. W godzinach szczytu
mogą się tworzyć ogromne korki.

W poniedziałek, 11 marca,
zawężony został wylot z ul.
Częstochowskiej do ul. Jagiellońskiej i Ks. Hlubka. Ul.
Częstochowska z trzech pasów
ruchu została zwężona najpierw
do dwóch, a przed skrzyżowaniem do jednego pasa ruchu.

www.gazeta-miejska.pl

Samochody muszą przejeżdżać
prawym skrajnym pasem w kierunku ul. Ks. Hlubka i w lewo
do ul. Jagiellońskiej. Z ruchu,
wyłączona została także możliwość przejazdu odcinkiem ul.
Jagiellońskiej, od pl. Piastów w
kierunku ul. Ks. Hlubka.

Zmiany w organizacji ruchu,
związane są z budową komory kanalizacji deszczowej
w ciągu ul. Jagiellońskiej –
informuje Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.
Utrudnienia drogowe potrwają przez kilka tygodni. Lepiej
uzbroić się w cierpliwość i –
w miarę możliwości – omijać
ten rejon wybierając przejazd alternatywną trasą.
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Budowa fragmentu
zachodniej obwodnicy Gliwic, na odcinku
od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej,
idzie już pełną parą.
Obecnie prowadzone są roboty ziemne,
które wykonawca
rozpoczął od strony
ul. Daszyńskiego.

Fot. (Mosquidron, ZDM)/MSI

TAK WYGLĄDA BUDOWANA OBWODNICA ZACHODNIA. UTRUDNIEŃ
DLA KIEROWCÓW NA RAZIE NIE NALEŻY SIĘ SPODZIEWAĆ

Obwodnica
coraz bliżej
– Dotąd prace skupiały się na
wytyczeniu pasa obwodnicy
i pracach przygotowawczych.
Obecnie od strony ul. Rybnickiej trwa usuwanie warstwy
humusu i przygotowanie dróg
serwisowych, pozwalających
na dojazd do miejsc, gdzie
prowadzona jest budowa –
informuje Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik prasowy
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

W najbliższym
czasie, jak zapewnia wykonawca (konsorcjum firm
Eurovia Polska
i PRUIM), realizacja robót

tlona i wyposażona w tablice
zmiennej treści. Koszt budowy
to około 82,6 mln zł.
Inwestycja powstaje dzięki unijnemu wsparciu. 85% dofinansowania uzyskano w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2014–2020 (Działanie 4.2:
Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich
leżących poza siecią drogową
TEN-T i odciążenie miast od
nadmiernego ruchu drogowego).

nie spowoduje większych
utrudnień dla
kierowców.

Budowany odcinek zachodniej
obwodnicy miasta będzie miał
jedną jezdnię z dwoma pasami
ruchu. Powstanie także infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Droga będzie oświe-

Odcinek Rybnicka-Daszyńskiego
powinien być
gotowy najpóźniej
na początku przyszłego roku.


(żms)/MSI

PIERWSZE FIRMY SPROWADZAJĄ SIĘ JUŻ
DO NOWEGO BIUROWCA PRZY UL. DWORCOWEJ

Dworcowa 25
gotowa

GAZETA MIEJSKA Gliwice

atrakcyjnej lokalizacji to również istotne narzędzie rekrutacyjne, ponieważ pracownicy
mają rosnące wymagania, także względem warunków lokalowych – mówi Adam Opach z
Global City Holdings, który jest

głównym inwestorem projektu.
Obiekt zaprojektowało gliwickie Biuro Projektowo-Doradcze
Arkus Marek Gachowski.


(żms)/UM(mf)

Na pierwszej kondygnacji
znajdują się powierzchnie biurowe i usługowe. Przestrzeń
wyłącznie biurowa obejmie
kondygnacje od drugiej do
czwartej, a większą część piątego piętra zajmie placówka
medyczna.

Fot. D. Nita-Garbiec/MSI

Zakończyły się prace przy budowie
biurowca przy ul. Dworcowej 25.
W nowoczesnym obiekcie znajdzie
się przestrzeń dla firm oraz na działalność lokali handlowych i gastronomicznych. Pięciokondygnacyjny
budynek biurowo-usługowy przy
ul. Dworcowej 25 jest gotowy.

Ma ponad 6 tys. m2 powierzchni. Do dyspozycji użytkowników
obiektu przygotowano 133
miejsca parkingowe. Parter
został zaaranżowany z myślą
o lokalach handlowych i gastronomicznych.

– Centrum Gliwic to bardzo
dobre miejsce do rozwijania
biznesu. Dobre skomunikowanie, a jednocześnie bliskość
Starówki zapewniają użytkownikom budynku komfort i
wygodę. Nowoczesne biuro w

Dotychczas w biurowcu ulokowały się firmy z branży
nowych technologii i sektora
medycznego.

www.gazeta-miejska.pl
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Elektrobusy
to kwestia
czasu
PKM
PRZYMIERZA
SIĘ DO BUDWY STACJI
ŁADOWANIA
DLA AUTOBUSÓW W GLIWICACH

Doliczając do tego
czas na budowę
stacji, bardzo możliwe, że już w przyszłym roku miasto
byłoby przygotowane do obsługi

Wybrany oferent będzie miał
do 8 miesięcy na realizację
projektu.
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autobusów elektrycznych.

PKM, przy ul. Chorzowskiej
150, końcowy przystanek na
ul. Nowy Świat oraz końcowy
przystanek na ul. Czapli.

Wiadomo na pewno, gdzie stacje powstaną. Jak czytamy w
treści zapytania ofertowego, inwestycja związana z budową infrastruktury niezbędnej do ładowania autobusów prowadzona
będzie w trzech lokalizacjach.
Jest to zajezdnia autobusowa

Gliwiczanie mieli już okazję
przetestować autobus elektryczny, gdy w listopadzie 2016
roku taki pojazd przez kilkanaście dni obsługiwał linię A4.
Pytaliśmy wówczas o ocenę
prowadzenia elektryka.
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fot. MPK Kraków

Do tej pory autobusy elektryczne w Gliwicach
znaliśmy jedynie z przeprowadzanych w 2016
roku testów. Teraz jest już pewne, że w końcu
dołączymy do grona miast stawiających na
bezemisyjną komunikację publiczną.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Gliwice ogłosiło
pod koniec lutego postępowanie prowadzone w trybie
zapytania ofertowego, dotyczące opracowania projektu
infrastruktury ładowania autobusów elektrycznych.

r

Pantograf
doładowujący autobus
elektryczny.

– Pierwsze wrażenia?
Super. Autobus jest
cichy i płynny w prowadzeniu. To może
być przyszłość komunikacji publicznej

Szacuje się, że koszty eksploatacji autobusu elektrycznego stanowią tylko 30%
kosztów eksploatacji autobusu dieslowskiego. Bilans
zysków i strat jest jednak
bardziej skomplikowany,
bo „eko-autobusy” kosztują
średnio 2,5 raza więcej niż
ich tradycyjne odpowiedniki. 

– komentował Piotr Niemczyk,
kierowca PKM Gliwice.
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Fot. 24gliwice.pl

BYŁY RADNY WNIOSKUJE O KONSULTACJE W SPRAWIE
UL. ZWYCIĘSTWA. „ZNOWU KTOŚ ZDECYDUJE ZA NAS”

– Tu mieszkają ludzie, którzy
chcą współdecydować o przyszłości tego miasta, a nie być
zdani na pomysły urzędników
– pisze Jan Pająk we wniosku
o przeprowadzenie konsultacji
społecznych w sprawie przebudowy ul. Zwycięstwa. Były radny argumentuje, że brak konsultacji społecznych to „krok
do tyłu w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego”.
Pod koniec lutego informowaliśmy o planach przebudowy ul.
Zwycięstwa, w których jednak
nie znalazło się miejsce na
przeprowadzenie konsultacji
z mieszkańcami.
– Na etapie opracowywania wielowariantowej koncepcji przebudowy ul. Zwycięstwa projektant
spotykał się m. in. z Gliwicką
Radą Rowerową, przedstawicielami OSOM, Radą Mieszkańców
Śródmieście, przedstawicielami osób niepełnosprawnych.
Spotkania miały na celu podjęcie dialogu o przestrzeni ul.
Zwycięstwa. Obecnie nie są
przewidziane konsultacje w tej
sprawie – informował Zarząd
Dróg Miejskich.

Decyzja wzbudziła sporo kontrowersji wśród internautów
i choć sama w sobie może
oburzać, nie jest zaskoczeniem.

Magistrat ma za
sobą ciąg nieudanych doświadczeń
z konsultacjami
społecznymi, a
sama procedura
przypominała do
tej pory raczej
przerzucanie go-

12–18.03.2019 (nr 917)

rącego kartofla niż
realną współpracę
na linii urzędnicy-mieszkańcy.
Centrum Przesiadkowe – konsultacje, o których wszyscy
zapomnieli
To była pierwsza duża inwestycja, o którą upomnieli się mieszkańcy (konkretnie środowisko
OSOM Gliwice). Społecznicy
chcieli konsultacji w sprawie
przygotowanych przez pracownię An Archi Group wariantów
budowy CP. Ostatecznie konsultacje zostały ogłoszone choć
w przedziwnej formie. Bez daty
początkowej, w krótkiej adnotacji w Miejskim Serwisie Informacyjnym, bez szczegółowych
informacji. Szybko pojawiły się
krytyczne opinie, że zamiast
omawiania konkretnych funkcjonalności, gliwiczanie otrzymali
jedynie wybór między rodzajami

zadaszenia hali. Z kolei z Magistratu płynęły głosy dyskredytujące całą inicjatywę w związku z małym zaangażowaniem
mieszkańców. Ostatecznie
wybrano jeden z wariantów
budowy, ale po dwóch latach
w całej historii pojawiło się
postscriptum. Wskazane w wybranym wariancie zadaszenia
hali okazało się zbyt trudne
do wykonania i w 2018 roku
projektant zdecydował się na
zupełną zmianę pierwotnego
zamierzenia. O przeprowadzonych konsultacjach już nikt nie
wspomniał.

Logo Gliwic –
konsultacje
planem
ratunkowym
W 2017 roku miasto postanowiło odświeżyć logo Gliwic.
Firma Rio Creativo przygotowała trzy wersje nowego emblematu, a urząd przedstawił je
opinii publicznej. Przygotowane kosztem 11 tysięcy złotych
projekty spotkały się z negatywnym przyjęciem przez gliwiczan. Plotkowano, że nowe logo

www.gazeta-miejska.pl

nie przypadło do gustu także
władzom miasta. Wówczas
w Magistracie miał pojawić się
plan ratunkowy, by w sprawie
loga zorganizować konsultacje
społeczne, a tym samym zrzucić z siebie przynajmniej część
odpowiedzialności za dokonany
wybór (pracownia graficzna została wybrana w przetargu, a nie
w konkursie). Przez kilka tygodni trwało głosowanie. W październiku ogłoszono rezultaty.
Okazało się, że dwa projekty
zdobyły tę samą liczbę głosów.
Jak wybrano zwycięzcę? Nie wybrano, a w związku z remisem…
zrezygnowano z obu wersji nowego logo. Cała sprawa była
szyta grubymi nićmi i nie brak
opinii, że konsultacje przeprowadzono tylko po to, by wycofać
się z pomysłu, nie zważając na
zaangażowanie mieszkańców.

Dzielnice
czy osiedla?
Jak powinny nazywać się jednostki pomocnicze w Gliwicach?
Do tej pory były to „osiedla”,
teraz mają to być „dzielnice”.
Dlaczego piszemy o tym w tym
miejscu? Bo właśnie trwają
w tej sprawie… konsultacje

społeczne. I choć ich przeprowadzenie nie jest pomysłem
gliwickich urzędników (wedle
przepisów, zmiana statutów
osiedli musi być poprzedzona
przeprowadzeniem konsultacji)
mają znaczenie symboliczne.
Bo waga problemu jest absurdalnie niska wobec skali przebudowy ul. Zwycięstwa.

Wymuszone
prawem konsultacje dyskredytują zresztą samą
inicjatywę, która
zaczyna kojarzyć
się z debatowaniem nad oczywistościami.
Powyższy obraz rysuje przyszłość gliwickich konsultacji
z mieszkańcami raczej w czarnych barwach. Ciągle jest jednak szansa na jego zmianę.
Modernizacja ul. Zwycięstwa
ma ruszyć najszybciej za dwa
lata.

Michał Szewczyk
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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.
13.03 środa
Stary Browar - Gliwice, ul. Piwna
1B
• 20.00 Adam Van Bendler z programem "Światło w tunelu" - stand
up
Ministerstwo Śledzia i Wódki Gliwice, ul. Raciborska 2
• 18.30 Grzegorz Dolniak - stand
up
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.00 O ojcach i synach
• 18.00 Mirai
• 20.00 Szczęśliwy Lazzaro
Duża sala
• 12.30 Gdyby ulica Beale umiała
mówić - seans seniora
• 15.45 Gdyby ulica Beale umiała
mówić
• 18.00 Kafarnaum
• 20.15 Vice
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Szczęśliwy Lazzaro
• 20.00 Szczęśliwy Lazzaro

14.03 czwartek
Dom Muzyki i Tańca - Zabrze, ul.
ul. Gen. de Gaulle’a 17
• 19.00 Rosyjski Klasyczny Balet
Moskwy - Jezioro Łabędzie

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.00 Poradnik pozytywnego
myślenia
• 18.15 Mirai
• 20.00 Szczęśliwy Lazzaro
Duża sala
• 15.45 Kafarnaum
• 18.00 Vice
• 20.15 Gdyby ulica Beale umiała
mówić
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Szczęśliwy Lazzaro
• 20.00 Szczęśliwy Lazzaro

15.03 piątek
Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej - Gliwice,
ul. Konarskiego 18B
• 19.00 Koncert Edith Piaf i przyjaciele
Klub Studencki Spirala - Gliwice,
ul. Pszczyńska 85
• 20.00 Dobry Wieczór z Płytą
Winylową / Jean-Michel Jarre
Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 19.00 Wieczór kawalerski /
duża scena
Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Teatralny 1
• 19.00 Królowie strzelców sport w cieniu imperium

Kino studyjne Amok

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.00 O ojcach i synach
• 18.00 Szczęśliwy Lazzaro
• 20.15 Mirai
Duża sala
• 15.30 Wszyscy wiedzą
• 18.00 Kurier
• 20.00 Oscar Nominated Shorts
2019
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Z najwyższego szczytu
• 20.00 Z najwyższego szczytu
Zamek Piastowski - Gliwice, ul.
Pod Murami 2
• 17.00 Mamuty na Śląsku, czyli epoka lodowcowa w Polsce.
Wykład: Klaudia Kardynał, Europejskie Centrum Paleontologii
w Opolu / Wstęp wolny, liczba
miejsc ograniczona

16.03 sobota
Dom Muzyki i Tańca - Zabrze, ul.
ul. Gen. de Gaulle’a 17
• 20.00 Polska Noc Kabaretowa
2019
CK Wiatrak - Zabrze, ul. Wolności 395
• 20.00 Lej mi poł + Jan niezbendny - koncert

Dom Muzyki i Tańca - Zabrze, ul. ul. Gen. de Gaulle’a 17
16 marca (sobota), godz. 20.00

Klub Studencki Spirala - Gliwice,
ul. Pszczyńska 85
• 18.00 Winter Reggae 2019

Gliwice,
ul. Dolnych Wałów 3

Klub Studencki Spirala, Gliwice, ul. Pszczyńska 85
16 marca (sobota), godz. 18.00

3 marca
godz. 18.00

Poranek z Festiwalem
Polskiej Animacji O!PLA
O!PLA, czyli Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji, jak co roku rusza w trasę
po kinach w całej Polsce. Najmłodsi widzowie mogą nie tylko poznać najnowsze
polskie animacje, ale także zagłosować na
swój ulubiony film.
Kino Amok gości festiwal już po raz czwarty.
Zgodnie z naszą amokową tradycją na uroczystym, otwierającym Festiwal w Gliwicach,
pokazie nie zabraknie konkursów i zabaw, a
także innych atrakcji. Przed projekcją poszukamy w znanych polskich bajkach śladów
czterech pór roku. Kto wie? Może w kinie
spadnie wiosenny deszcz, a może uda się
jeszcze poszusować na nartach? Czy w dniu
festiwalu królować będzie jeszcze zima czy
przywita nas już wiosna? Niespodzianki będą
na was czekać już w holu kina. Kto odważy
się postać przez chwilę w westernowym
areszcie? Kto z was wejdzie do nawiedzonego zamku? A może ktoś chciałby się przekonać jak smakuje piernikowy dom Baby Jagi?
W tym roku sześć animacji powalczy o nagrodę Tobołka Koziołka Matołka. Która
otrzyma najwięcej głosów? O tym zadecydują dzieci.
TERAZ DZIECI MAJĄ GŁOS! – PRZEDSZKOLAKI
filmy skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym
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Concept Pub - Gliwice, ul. Moniuszki 13, (oficyna) wejście od Alei Przyjaźni
16 marca (sobota), godz. 19.00
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16.03 sobota
Concept Pub - Gliwice, ul. Moniuszki 13, (oficyna) wejście od
Alei Przyjaźni
• 19.00 Hardest / Bad Impression
/ FATE - koncert
Łaźnia Łańcuszkowa - Zabrze, ul.
Wolności 408
• 18.00 Być jak John L. - Teatr
w Łaźni
Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 17.00 Tchnienie / mała scena
• 19.00 Wieczór kawalerski /
duża scena
Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Teatralny 1
• 18.00 Królowie strzelców sport w cieniu imperium
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.00 O ojcach i synach
• 18.00 Szczęśliwy Lazzaro
• 20.15 Mirai
Duża sala
• 17.00 15-lecie Kabaretu Skeczów Męczących
• 20.15 Kurier

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Z najwyższego szczytu
• 20.00 Z najwyższego szczytu

17.03 niedziela
Dom Muzyki i Tańca - Zabrze, ul.
ul. Gen. de Gaulle’a 17
• 18.00 Accantus live 2019
Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 17.00 Tchnienie / mała scena
• 19.00 Wieczór kawalerski /
duża scena
Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Teatralny 1
• 18.00 Związek otwarty
• 18.30 Źli żydzi
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.15 Szczęśliwy Lazzaro
• 18.30 O!PLA 2019 | Kategoria
studyjna
• 20.00 Mirai
Duża sala
• 11.00 Poranek z Festiwalem
Polskiej Animacji O!PLA
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• 18.00 Wszyscy wiedzą
• 20.15 Kurier
Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 18.00 Z najwyższego szczytu
• 20.00 Z najwyższego szczytu

Są lata 90. XX wieku. Na Ziemię dociera galaktyczna wojna. Carol Danvers
wraz z grupką sojuszników trafia w oko
cyklonu. Masz okazję towarzyszyć jej
w podróży, dzięki której stanie się jedną
z największych bohaterek wszechświata.

18.03 poniedz.
Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 18.00 Z najwyższego szczytu
• 20.00 Z najwyższego szczytu

19.03 wtorek
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.00 Mirai
• 18.00 Szczęśliwy Lazzaro
• 20.15 O ojcach i synach
Duża sala
• 12.30 Kurier - seans seniora
• 15.30 Vice
• 18.00 Wszyscy wiedzą
• 20.15 Kurier
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Z najwyższego szczytu
• 20.00 Z najwyższego szczytu

Koncert Edith Piaf i przyjaciele
Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej
Gliwice, ul. Konarskiego 18B
15 marca (piątek), godz. 19.00

Dom Muzyki i Tańca - Zabrze, ul. ul. Gen. de Gaulle’a 17
17 marca (niedziela), godz. 18.00

Dobry Wieczór z Płytą Winylową

CK Wiatrak - Zabrze, ul. Wolności 395;
16 marca (sobota), godz. 20.00

Jean-Michel Jarre
Klub Studencki Spirala
Gliwice, ul. Pszczyńska 85
15 marca, godz. 20.00

Dom Muzyki i Tańca - Zabrze, ul. ul. Gen. de Gaulle’a 17; 14 marca (czwartek), godz. 19.00
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Scena Bajka – Kino Amok,
Gliwice, ul. Dolnych Wałów 3
16 marca (sobota), godz. 17.00
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Gliwice

Przebudują
skrzyżowanie

Fot. ZDM Gliwice

Zarząd Dróg Miejskich przymierza
się do rozpoczęcia przebudowy
skrzyżowania ulic Toszecka, Myśliwska i Pionierów. Wybrano już wykonawcę. Firma Strabag Sp. z o.o. wykona to zlecenie za 6,5 mln złotych

– Płynny przejazd
przez skrzyżowanie,
poprawa bezpieczeństwa zarówno
pieszych jak i kierowców, to wszystko
będzie możliwe na
skrzyżowaniu ulic:
Toszeckiej-Pionierów-Myśliwskiej
i jego obrębie, już za
około 7 miesięcy
– poinformowała Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzeczniczka
prasowa ZDM.
Umowa z wykonawcą, który zrealizuje to zadanie, została podpisana. Firma Strabag Sp. z o.o.
nie tylko przebuduje skrzyżowanie, ale także wybuduje zatokę
autobusową i ułoży chodniki.

reklama
w Gazecie
Miejskiej

38 mm

– Dzięki wprowadzeniu zmian
w organizacji ruchu, w zdecydo-

50
Z£ +VAT
40 mm

Poprawa przepustowości będzie
możliwa, dzięki wprowadzeniu
zmian. Po przebudowie, kierowcy
poruszający się ul. Toszecką, dojeżdżając do skrzyżowania, będą
mieli do dyspozycji trzy pasy ruchu: dla skręcających w lewo, dla
jadących na wprost i osobny dla
skręcających w prawo.
Przejeżdżający przez skrzyżowanie na wprost, będą poruszali
się dwoma pasami ruchu, które
w miarę oddalania się od krzyżówki, zwężą się do jednego.
Zakres przebudowy obejmie odcinek od skrzyżowania z ul. Wojciecha do zjazdu, do restauracji
Mc Donald’s. Pisaliśmy o tym
na początku lutego, kiedy ZDM
poszukiwał jeszcze wykonawcy.


(żms)/ZDM Gliwice

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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wany sposób, poprawi się także, bezpieczeństwo pieszych.
Z myślą o osobach niewidomych
i słabowidzących, przy przejściach ułożona zostanie specjalna kostka – mówi Stiborska.

www.gazeta-miejska.pl

Pe³ny CENNIK REKLAM: www.gazeta-miejska.pl/cennik.php
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