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Elektryk
na lotnisku

Bez dodatku GAZETA BEZPŁATNA
dostępna w wyznaczonych punktach.

Ogłoszenia
drobne

Cena gazety
z dodatkiem 1 zł

Zalety? Nie hałasuje, nie truje,
jest bezpieczny. To przyszłość
tej dziedziny transportu –
oceniają eksperci

To pierwszy seryjnie
produkowany
samolot elektryczny.
W niedzielę mieliśmy
okazję zobaczyć go
na lotnisku w
Gliwicach, w ramach
przelotu, który
rozpoczął się dzień
wcześniej we
Wrocławiu.

Kontakt: 32 230-84-51, redakcja@gazeta-miejska.pl
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40 mm

AGD Outlet z rynku UE i krajowego
nowe / powystawowe / używane

Fot. Fortum

6
38 mm

REKLAMA
NA OK£ADCE
Pierwsza strona
Gazety Miejskiej

AGD OUTLET
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pralki, suszarki, lodówki, zmywarki, zamrażarki,
lodówki Side By Side, pralko-suszarki, piekarniki,
kuchnie elektryczne, płyty ceramiczne i indukcyjne.

.

Sklep Firmowy, Pyskowice,
ul. Armii Krajowej 28,
500 26-78-78, 603 79-00-69

1 modu³ (40x38mm), bez VAT
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
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Policja

z nowymi radiowozami
W ubiegłym tygodniu przed
siedzibą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyło się przekazanie
policji nowych, oznakowanych radiowozów z napędem
hybrydowym marki Toyota
Corolla. Samochody trafią do
wielu śląskich miast, w tym
także do Gliwic.
Nowoczesne pojazdy zostały
zakupione ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, środków
samorządowych oraz budżetu
policji.
Gospodarzem uroczystości był
Komendant Wojewódzki Policji
w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński, który wspólnie
z Marszałkiem Województwa
Śląskiego Jakubem Chełstowskim oraz Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej Tomaszem Bednarkiem,
przekazał 54 nowe radiowozy
komendantom miejskim i powiatowym garnizonu śląskiego.

Każdy z pojazdów
Toyota Corolla
kombi wart jest
ponad 102 tys. zł
brutto, a pod maską posiada silnik
o pojemności 1,8
litra. Łączna moc
układu hybrydowego, to 122 KM.

Dla przyszłych użytkowników
nowo zakupionych pojazdów
zaplanowano szkolenia, organizowane przez dostawcę po-

jazdów z udziałem importera.
Obejmować one będą część
teoretyczną i praktyczną.
Przedstawiciele komend z Bielska-Białej, Dąbrowy Górniczej,
Gliwic, Katowic, Sosnowca,
Zabrza i Zawiercia odebrali także zakupione w ubiegłym roku
kia stingery, po zamontowaniu
w nich, sfinansowanych przez
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, nowoczesnych urządzeń do rejestracji
zachowań uczestników ruchu
drogowego. Koszt wideorejestratorów i tablic świetlnych,
w jakie zostały wyposażone
stingery, to kwota 480 tys. zł.


(żms)/Śląska Policja

– Zmieniamy
wizerunek, zmieniamy flotę, zależy nam na ochronie środowiska
– podkreślał nadinsp. Justyński.
Radiowozy mają bogate wyposażenie, by zapewnić maksimum bezpieczeństwa oraz
komfort policjantom, którzy
będą w nich pełnić codzienną służbę. Do wyposażenia
należą m.in. automatyczna
skrzynia biegów, automatyczna klimatyzacja oraz kamera
cofania.
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ODKRYCIE WYMUSIŁO WSTRZYMANIE PRAC NA ODCINKU BUDOWY

Roboty na
kolejnych
ulicach

W trakcie prac przy budowie odcinka
obwodnicy łączącej ul. Daszyńskiego
z ul. Rybnicką odkryto fundamenty
podstaw pod działa przeciwlotnicze
z czasów II wojny światowej. Wstrzymało to na pewien czas toczące się roboty
– informuje Zarząd Dróg Miejskich.
Bardzo dobry stan znaleziska
pozwoli na wyeksponowanie jednego z nich w Muzeum Śląskim
w Katowicach. Druga z podstaw
zostanie zabezpieczona i pozostawiona w pasie drogowym
realizowanej inwestycji.
Z bieżących prac, którym nie
sprzyjały ostatnie opady deszczu, utrudniając wykonanie
stabilizacji drogi, wykonawca
przygotował posadowienie
obiektu mostowego znajdującego się nad potokiem
Ostropka, a także częściową
stabilizację dróg serwisowych.

Fot. ZDM

Przeprowadzono
również roboty
Ledwo dobiegły końca prace na ul. Andersa,
a w poniedziałek, 10 czerwca, wykonawca
rozpoczął kolejny etap polegający na wymianie nawierzchni jezdni na odcinku od ul.
Czwartaków do skrzyżowania ulic: Andersa
– Sowińskiego – Okulickiego. Ruch samochodów na czas robót zostanie zachowany
w obu kierunkach. Prace w tym miejscu
powinny zakończyć się do końca czerwca.
Przypomnijmy, na przebudowywanym w ostatnim czasie
odcinku ul. Andersa, od ul.
Płowieckiej za skrzyżowanie z
ul. Czwartaków, powstały dwie
zatoki autobusowe, w nowych,
bezpieczniejszych lokalizacjach,
wybudowano także azyle dla
pieszych i wysepki kanalizujące
ruch. Wydzielono pasy dla relacji lewoskrętnych, a po północnej stronie ul. Andersa powstał
odcinek ścieżki rowerowej.

Zawężenia
na ul. Rybnickiej
11 czerwca planowane jest
rozpoczęcie robót związanych
z remontem chodników i budową zatok postojowych przy ul.

związane z budową
i usunięciem
kolizji sieci.
W najbliższym czasie układana będzie sieć kanalizacji
deszczowej związanej z odwodnieniem budowanej arterii
komunikacyjnej. Wykonawca
zrealizuje również dalsze prace
przy stabilizacji drogi w obrębie skrzyżowania z ul. Biegusa.

ma pasami ruchu. Przewidziano także infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów.

Powstaną nowe skrzyżowania
z ulicami: Ku Dołom, przedłużeniem ul. Kosów i ul. Biegusa
oraz oczywiście ul. Daszyńskiego i Rybnicką. Będą to tradycyjne skrzyżowania (nie ronda).

W przypadku
dwóch ostatnich
skrzyżowań kierowcy będą mieli
do dyspozycji trzy

pasy ruchu (przewidziane są dodatkowe lewoskręty).

Inwestycję zrealizuje konsorcjum firm Eurovia Polska
i PRUiM. Przewidywany koszt
to ok. 82,6 mln zł. 85% tej
kwoty stanowić będzie unijne
dofinansowanie.
Uwaga: Zarząd Dróg Miejskich
przypomina, że teren budowy
obwodnicy objęty jest całkowitym zakazem wstępu dla osób
niezwiązanych z prowadzonymi
tam robotami.

(żms)/ZDM

Przypomnijmy – odcinek Rybnicka-Daszyńskiego od długości
3,2 km powinien być gotowy
najpóźniej na początku przyszłego roku. Budowany fragment
zachodniej obwodnicy miasta
będzie miał jedną jezdnię z dwo-

Fot. Eurovia/ZDM

Fot. Mosquidron

Znalezisko
na budowie
obwodnicy

O G Ł O S Z E N I E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rybnickiej w Gliwicach. Prace
będą realizowane na odcinku
od ul. Żwirki i Wigury do ul. Żurawiej/Bardowskiego. W miejscu
robót kierowcy muszą liczyć się
z lokalnymi zawężeniami jezdni i
ograniczeniem prędkości.

Jednokierunkowa
ul. Okrężna
Ruch tylko w jednym kierunku zostanie wprowadzony 13
czerwca na ul. Okrężnej. Wszystko za sprawą prac związanych z
budową obwodnicy południowej.
Objazd wyznaczony będzie od
wyjazdu ze stacji paliw do ul.
Płażyńskiego ulicami: Okrężną
i Pszczyńska.

(żms)/ZDM Gliwice
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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. 32-234-21-72,
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.

praca

ÔÔ MEBLE SYSTEMOWE,
KUCHNIE, materace, zabudowy, szafy, rolety. Tel. 32
270-00-09, 695-899-863.
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inne
ÔÔ BOUTIQUE LAPLAYA78,
odzież dla kobiet z klasą
i inne. Gliwice, Okrzei 11.
Tel. 601-490-293.

ÔÔ Eksperci kredytowi zapraszają do nowej placówki.
Jedyny oddział na Śląsku.
Kredyty hipoteczne, firmowe
i gotówkowe. Gliwice, ul.
Dworcowa 34. Tel. 720733-801.
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ÔÔKOMPLEKSOWE REMONTY MIESZKAŃ, ŁAZIENEK:
hydraulika, kafelkowanie,
gładzie, malowanie, elektryka,itp. Tel. 698-264691.

finanse

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

ÔÔ SKUP AUT: CAŁE, USZKODZONE, DO WYREJESTROWANIA. TEL 666.877.616.

ÔÔ Zbiór pieczarek. Kobiety
doświadczenie 734 854
931.

nieruchomości

Pełne wydanie
Gazety Miejskiej
znajdziesz również
w internecie

auto-moto

ÔÔZarób więcej! Pracuj
jako opiekunka seniorów
w Niemczech lub Anglii.
Zapewniamy kursy
niemieckiego od podstaw,
z gwarancją zatrudnienia!
Zadzwoń: 519 690 433.

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. 515-191401, 508-481-702,
www.stalmet-skup.pl,
www.ekometalgliwice.pl.

........................................
ÔÔ KREDYT ODDŁUŻENIOWY
50 tys rata 549 zł, bezpłatny
dojazd, Tel: 730 809 809.

ÔÔ Do 7000 zł - zbrojarz cieśla murarz - complex-budownictwo.pl, 574 749 899.

ÔÔ OPIEKA NAD GROBAMI
mycie sprzątanie jednorazowe
i cykliczne tel 883-694-049.

Koszt tekstowego
og³oszenia drobnego
ju¿ od 12 z³otych

ÔÔ Kupię radia, wzmacniacze,
kolumny itp. Kolejki PIKO,
HO, TT. Tel. 607-912-559.
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ÔÔ Węgiel workowany i
luzem, orzech, ekogroszek,
groszek z KWK Knurów,
Sośnica, Piast, Ziemowit.
Dowóz do klienta 515-191401. www.stalmet-skup.pl

ÔÔ KUPIĘ książki używane
stare nowe Dojadę do
klienta PŁATNE GOTÓWKĄ
Tel. 662 330 579.
.
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ŁĄKI PRZY UL. SŁOWACKIEGO ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM

Po trzech latach od zaprezentowania pierwszej koncepcji, wraca temat
budowy zbiorników retencyjnych na łąkach przy ul. Słowackiego.
Miasto właśnie ogłosiło przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej.

Oprócz przygotowania wielowariantowej koncepcji budowy
zbiornika retencyjnego, wykonawca musi opracować metody
zarządzania ryzykiem powodziowym wraz z zagospodarowaniem
terenu. Wśród jego obowiązków
znajdzie się także m.in. wykonanie raportu oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko.
Zakres powierzonego zadania
sugeruje, że tym razem urzędnicy chcą pieczołowicie przygotować się do inwestycji.

W 2016 roku
pierwszy – i jak
się później okazało dość pobieżny
– projekt “polderów” wywołał
sporo kontrowersji, a zdecydowana reakcja
mieszkańców
doprowadziła
do wycofania się

reklama
w Gazecie
Miejskiej

z jego realizacji.
W magistracie wierzą, że tym
razem projekt nie wywoła tak
gwałtownych emocji.
– W obecnym postępowaniu
opis przedmiotu zamówienia
zawiera zapisy szczegółowe
dotyczące wymagań w zakresie wykonania zbiorników, tak
by posiadały powierzchnię biologicznie czynną i mogły być
użytkowane poza okresem działania – mówi Roksana Burzak,
zastępca naczelnika Wydziału
Przedsięwzięć Gospodarczych
i Usług Komunalnych Urzędu
Miejskiego w Gliwicach.

38 mm

Przyszły zwycięzca postępowania przetargowego będzie miał
pełne ręce roboty, bo urzędnicy szeroko określili przedmiot
zamówienia.

Urzędnicy chcą wyeliminować
najsłabszy punkt pierwotnego
projektu – rozbudowaną infrastrukturę i jej wydatny wpływ
na zieloną przestrzeń wokół
Ostropki.
– Chcemy ograniczyć elementy
betonowe, tak aby zbiorniki
były jak najbardziej naturalne,
a całość była akceptowalna
dla wszystkich – komentowała
jeszcze w ubiegłym roku Elżbieta Chrząszcz z Wydziału
Przedsięwzięć Gospodarczych
i Usług Komunalnych.
Przygotowane warianty koncepcji mają być też konsultowane z mieszkańcami Wójtowej Wsi.

50
Z£ +VAT
40 mm

W praktyce oznacza to uzależnienie inwestycji od dofinansowania z projektów unijnych.

Oferty w postępowaniu można
składać do 10 czerwca. Magistrat na razie nie ujawnia
szacunkowych koszów planowanej inwestycji. Wiadomo,
że wykonawca od chwili podpisania umowy będzie miał 18
miesięcy na przygotowanie dokumentacji projektowej.
– Termin wykonania całej inwestycji jest uzależniony od
możliwości finansowych miasta
oraz pozyskania dodatkowych
środków na realizację zadania
– informuje Roksana Burzak.

Przypomnijmy, zdaniem władz
miasta inwestycja przy ul. Słowackiego jest niezbędna dla
zapewnienia bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego w Gliwicach (równolegle do prac przy
potoku Ostropka prowadzone są
też działania dla potoków Cienka
i Wójtowianka). Zdaniem części
mieszkańców, budowa zbiorników retencyjnych na obecnych
terenach rekreacyjnych to zbyt
duża ingerencja w otoczenie,
a poldery powinny powstać w innym miejscu – z dala od centrum
miasta.
(msz)

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.

11–17.06.2019 (nr 929)

NA RAZIE BEZ
KONKRETNYCH DAT

www.gazeta-miejska.pl

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

GAZETA MIEJSKA Gliwice

Fot. 24gliwice.pl

Jest nowy przetarg
na projekt
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Elektryk na lotnisku
W niedzielny poranek na lotnisku Aeroklubu
Gliwickiego w niebo wzbił się pierwszy seryjnie
produkowany samolot elektryczny.

Pipistrel Alpha
Electro to pierwszy
seryjnie produkowany samolot
elektryczny.

Jednak na rynku wyraźnie
widać zainteresowanie tego
typu maszynami zarówno
wśród klientów jak i inżynierów pracujących nad nowymi
konstrukcjami. Elektryfikacja
nieba wydaje się więc tylko
kwestią czasu.
Prędkość przelotowa samolotu
to 160 km/h, zasięg 140 km.
Pipistrel Alpha Electro wyposażono w silnik elektryczny
o mocy 60kW (50kW mocy
ciągłej), baterie mają pojem-

ność 21 kWh. Czas lotu to 1h
+ 30 minut rezerwy.
Koncerny lotnicze prowadzą
już zaawansowane badania
nad stworzeniem pierwszego
elektrycznego samolotu pasażerskiego mogącego transportować ponad 150 osób.
Szacuje się, że pierwsze tego
typu maszyny pojawią się na
niebie w ciągu najbliższych
10 lat. Ważne będzie, by za
rozwojem samych samolotów
napędzanych prądem poszedł

również rozwój infrastruktury
potrzebnej do ich ładowania,
stąd doświadczenia prowadzone przez Fortum w Polsce.

– Zebrane informacje
chcemy wykorzystać w przyszłości
w rozwoju i budowie
infrastruktury lotniczej do ładowania
samolotów. Jako

Fot. Fortum

To kolejny etap zorganizowanego przez Fortum – przelotu,
który służy zebraniu przez spółkę potrzebnych doświadczeń
i wiedzy na temat ładowania
akumulatorów pracujących
w takich maszynach.

Fortum jesteśmy
pionierem rozwoju
technologicznego
sieci punktów ładowania samochodów
elektrycznych
i liderem tego
sektora w Europie

zane jest Fortum w Polsce.
– Nasza wizyta na Śląsku nie
jest przypadkowa. To właśnie
w Zabrzu działa nasza nowa,
najnowocześniejsza w Polsce
elektrociepłownia.

– podkreśla Jacek Ławrecki,
rzecznik prasowy Fortum. Jak
dodaje, samolot pojawia się
w miejscach, z którymi zwią-

Kto zasłużył
na medal?

GAZETA MIEJSKA Gliwice

Zorganizowany przez Fortum
przelot rozpoczął się 8 czerwca we Wrocławiu. Na lotnisko
w Gliwicach Pipistrel Alpha
Electro przyleciał z Wrocławia.
Następnym etapem jest przelot
do Częstochowy.


(gm/mat.pras Fortum)

Rada Miasta ustanowiła na ostatniej sesji (30
maja) Medal Honorowy Zasłużony dla Gliwic.
To wyróżnienie będzie przyznawane osobom,
organizacjom czy instytucjom, które szczególnie
się zasłużyły działając na rzecz miasta.
ne i zawodowe, osoby prawne
Medal Honorooraz jednostki organizacyjne
wy Zasłużony dla nieposiadające osobowości
Gliwic ma stanowić prawnej.
nagrodę za cało- Odznaczenie będzie przyznana wniosek Prezydenta
kształt działalności wane
Miasta Gliwice, Przewodnizawodowej, spo- czącego Rady Miasta Gliwice,
komisji stałych Rady Miasta
łecznej i publicznej Gliwice lub grupy co najmniej
realizowanej z ko- 7 radnych.
rzyścią dla Gliwic. W uzasadnionych
przypadkach meMogą być nim wyróżnieni obydal może zostać
watele polscy lub cudzoziemcy, polskie lub zagraniczne
przyznany jako
jednostki samorządu terytorialnego, organizacje społeczwyróżnienie

www.gazeta-miejska.pl

pośmiertne.
Decyzję o nadaniu tego prestiżowego wyróżnienia będą
podejmować radni, po zasięgnięciu opinii Kolegium Medalu Honorowego Zasłużony dla
Gliwic. W jego skład wchodzą:
prezydent Gliwic, Przewodniczący Rady Miasta, trzej przedstawiciele prezydenta Gliwic,
a także przewodniczący stałych komisji Rady Miasta.
Autorem projektu medalu jest
prof. Krzysztof Nitsch, gliwicki
rzeźbiarz i medalier, Honorowy
Obywatel Miasta Gliwice.


(żms)/MSI
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Najbardziej znany zegar
w Gliwicach do renowacji
Zegar na gliwickim Ratuszu wyznacza
mieszkańcom czas od 137 lat. Mechanizm
doskonale spełnia swoją funkcję, ale
czasem należy mu się renowacja.
rach. Pierwszym mistrzem,
który zajmował się ustawianiem zegara, od roku 1840,
był Franz Zemank. Obecnie, co 6 dni, nakręcają go
pracownicy obsługi Wydziału Organizacyjnego Urzędu
Miejskiego.

Przez lata zegar
wymagał cyklicznych napraw i interwencji zegarmistrzów. Teraz
przyszedł czas
na kolejną.

Zegar, jak wskazuje grawer
na belce stropu, zaczął gliwiczanom wyznaczać czas
dopiero cztery wieki później
– w 1882 r. – już na budynku
murowanym, odrestaurowanym po trzech tęgich pożar

e

k

l

a

m

a

.

.

.

.

– Zegar działa i wybija kwadranse oraz godziny bardzo
precyzyjnie, ale wymaga renowacji mechanizmu wskazań, który odpowiada za
ruch wskazówek na każdej
z czterech tarcz. Renowacja
obejmie m. in. przekładnie
wskazań i wszystkie osiem
wskazówek, wraz z ich wyważaniem – wyjaśnia Aleksandra Janik-Gajówka z Wydziału Organizacyjnego Urzędu
Miejskiego w Gliwicach. Będzie to drugi etap prac zmierzających do przywrócenia
zegarowi pełnej sprawności
i niezawodności. Pierwszy,
zrealizowany w 2018 r., obejmował remont mechanizmu

.
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Fot. 24gliwice.pl

Nad dachami gliwickiej starówki, na szczycie neoklasycystycznego Ratusza godziny
wybija wielki, trójwahadłowy
zegar. Pojawił się znacznie
później niż pierwszy budynek
obrad miejskich rajców. Ten,
drewniany wówczas, najznamienitsi ówcześni majstrzy
i rzemieślnicy grodu nad Kłodnicą wznieśli na przełomie XIII
i XIV wieku.

i potrwa do
5 sierpnia.

samego zegara: przekładni,
zawiesi, lin oraz ciężarów.

Renowacja zegara rozpoczęła
się 5 czerwca
.

.

.

.

.

.

.
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zegarki. Renowację zegara wykona pracownia Renowacji Zegarów Zabytkowych “Roland”
z Zabrza. Będzie kosztowała
38 tys. zł i zostanie sfinansowana z miejskiego budżetu.

W tym okresie będziemy zdani
na bardziej wakacyjne podejście do kwestii mijającego
czasu lub zerkanie na własne
.
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.

.

.

.

.

.

.

.
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W BUDYNKU
GROŻĄCYM
ZAWALENIEM BAWIĄ
SIĘ DZIECI.
PARAFIA:
WSZYSTKIE
ZABEZPIECZENIE
SĄ ROZKRADANE

Niebezpieczna ruina

Opuszczony budynek na terenie parafii pw. Św. Jacka w Sośnicy
stanowi zagrożenie, zwłaszcza dla bawiących się tam dzieci – alarmują mieszkańcy. Mimo wyraźnych ostrzeżeń umieszczonych na
elewacji, do środka bardzo często wchodzą osoby postronne.
cy Sośnica. Na
swojej stronie
w serwisie facebook.com
zamieściła
ostrzegawczy
komunikat.

W zabudowaniach dawnej restauracji i hoteliku należących
w przeszłości do kopalni, a odkupionych przez duchownych,
ma powstać dom kultury, placówka duszpasterska oraz oddział Caritas. Całość mieści
się w obrębie przykościelnej
działki, przy ul. Przedwiośnie 3
Przebudowa obiektu miała ruszyć już w 2018 roku, jednak
rozpoczęcie prac odsunęło
się w czasie. Tymczasem,
budynek w fatalnym stanie
technicznym stoi niezabezpieczony, co zachęca do jego
eksploracji przez przypadkowe
osoby.

Sprawą zainteresowała się
Rada Dzielni-

„W opuszczonym budynku
przy ul. Dzionkarzy bawią
się dzieci. Prosimy o interwencję lub kontakt z policją
wszystkich mieszkańców,
którzy zobaczą tam młodzież.
Przypominamy, że budynek
grozi zawaleniem. Niebezpieczeństwo wypadków, nawet
tragicznych w skutkach jest
zatem bardzo duże! Prosimy
także rodziców o zwracanie
uwagi swoim pociechom na

stan ww. budynku” – czytamy na profilu Rady Dzielnicy
Sośnica.

Pod wpisem
pojawiły się komentarze jednoznacznie wskazujące, że to
ksiądz proboszcz
z parafii pw. św.
Jacka jest odpowiedzialny za
zabezpieczenie
obiektu przed
dostępem niepowołanych osób.

„Skoro należy do Parafii,
to właśnie właściciel powinien go zabezpieczyć. To
może jeszcze trwać latami,
a o nieszczęście w takiej
sytuacji nietrudno…” – pisze jeden z Internautów.
„Proponuję zgłosić ten fakt
na policję ale nie na dzieci ale jako Rada Sośnicy
właśnie na Parafię, która
nic nie robi by zabezpieczyć teren! Jeżeli to jest
własność Parafii “o dziwo”,
to odpowiedzialność ciąży
na Parafii. Z troski o dzieci
Sośnicy, póki nie jest za
późno…!” – komentuje
inna Internautka.
Do sprawy odniósł się tamtejszy proboszcz, ks. Krzysztof
Śmigiera.
– Rada Dzielnicy Sośnica już
dość dawno nie interesowała się bezpośrednio stanem
budynku przy ul. Dzionkarzy.
Rzeczywiście jest on w stanie ruiny i należy do tutejszej
parafii pw. św. Jacka w Gliwicach – Sośnicy. Wszelkie
do tej pory stosowane formy
zabezpieczeń przed wejściem
do tej ruiny przetrwały najdłużej 48 godzin – przekazuje ks.
Śmigiera.

– Najczęściej nocą
każdy fragment metalu czy drzewa uży11–17.06.2019 (nr 929)
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tego jako przeszkoda
przed wejściem do
środka jest kradziony
lub zdemolowany
– dodaje proboszcz. Wyjaśnia
też dlaczego ciągle nie rozpoczęto inwestycji.
– Tej sytuacji winna jest przedłużająca się kontrola Projektu “Rewitalizacji Domu św. Jacka na
potrzeby lokalnego Centrum Integracji Społecznej” prowadzona
przez Urząd Marszałkowski. Na
szczęście, mam zapewnienie, że
kontrola dobiega końca i w przyszłym tygodniu będziemy mogli
jako parafia podpisać długo wyczekiwaną umowę z wykonawcą
w/w projektu. Tak więc mam
nadzieję, że do dwóch tygodni teren zostanie ogrodzony, a ciężki
sprzęt pozostawi (…) tylko dwa
fragmenty ścian nadających się
do użytku. Reszta będzie przebudowana na potrzeby projektu
– przekazuje proboszcz parafii
Św. Jacka.
Przypomnijmy – parafia w 2006
roku odkupiła nieruchomość

należącą do Skarbu Państwa
od miasta Gliwice ze specjalną, 80-procentową bonifikatą
(w mieście na prawach powiatu własnością Skarbu Państwa
gospodaruje prezydent miasta).
Niedawno pojawił się pomysł
na zagospodarowanie położonego na działce zabudowania.
W Domu św. Jacka będzie prowadzona między innymi świetlica
środowiskowa i klub seniora.
W obiekcie powstanie także
izba upamiętniająca górnicze
tradycje dzielnicy Sośnica oraz
biblioteka, przede wszystkim
z literaturą katolicką.
W ramach parafialnej placówki
Caritas, najbiedniejszym ma być
udzielana także pomoc charytatywna. W Domu św. Jacka
będzie również prowadzona
działalność katechetyczna i spotkania parafialnych grup religijnych. Koszt inwestycji oszacowano na około 6,5 mln zł. Udało
się pozyskać jej finansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i z budżetu państwa.

(żms)
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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.
12.06 środa
MBP Zabrze - ul. Londzina 3
• 18.00 Moje hanami - prezentacja fotografii Małgorzaty
Malanowicz
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 20.15 Ułaskawienie
Duża sala
• 12.30 Wymarzony - seans seniora
• 20.15 Królowa Kier
Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 18.00 Hex
• 20.00 Hex

• 19.00 Podziemie nadziei. Dokument o medycznej marihuanie w
Polsce | gość: Paulina Janowicz,
bohaterka filmu | DKF
Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 18.00 Hex
• 20.00 Hex

14.06 piątek
Stacja Artystyczna Rynek - Gliwice, Rynek 4-5
• 18.00 Wernisaż wystawy „Akrylowa dusza” autorstwa Karoliny Kusz

13.06 czwartek

Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 18.00 Najmrodzki, czyli dawno
temu w Gliwicach / duża scena
• 19.00 Tchnienie / mała scena

Restauracja Ormiańska - Gliwice,
ul. Jana Siemińskiego 22
• 21.00 Yes4Jazz - koncert

Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 19.00 Królowe Strzelców sport w cieniu imperium

Marina Gliwice - ul. Portowa 28
• 18.00 Czwartkowy Rejs Muzyczny z zespołem Poszedłem
na Dziób

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.15 Milcząca rewolucja
• 18.15 Monument
• 20.15 Ułaskawienie
Duża sala
• 19.15 Tajemnice Joan

Filharmonia Zabrzańska - Park
Hutniczy 7
• 18.00 „Podróż do Szkocji”zakończenie sezonu 2018/2019
Dom Pamięci Żydów Górnośląskich - Gliwice, ul. Księcia Józefa
Poniatowskiego 14
• 18.00 Dom życia i Dom zgromadzenia: o tradycjach górnośląskich
Żydów / wstęp wolny
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.30 Spotlight

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Mój piękny syn
• 20.00 Mój piękny syn

15.06 sobota
Centrum Kultury Jazovia - Gliwice, Rynek 10
• 19.00 Roberto Bonati - Filharmonia 2019

godz. 19.00

Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 17.00 Tchnienie / mała scena
• 18.00 Najmrodzki, czyli dawno
temu w Gliwicach / duża scena

Centrum Kultury Jazovia – Gliwice, Rynek 10

Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 19.00 O co biega?
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Mój piękny syn
• 20.00 Mój piękny syn
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.15 Petra
• 18.15 Cena wszystkiego
• 20.15 Marina Abramović: artystka obecna
Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 8a
• 16.00 Rzeź wołyńska. Z cyklu:
Godzina próby. Polacy podczas II
wojny światowej - wykład / Wstęp
wolny, liczba miejsc ograniczona
• 17.30 Recital skrzypcowy /
Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona

16.06 niedziela
Hala Arena - Gliwice, ul. Akademicka 50
• 19.00 Stand Up – Marcin Zbigniew Wojciec
Stacja Artystyczna Rynek - Gliwice, Rynek 4-5
• 18.30 PaskudoFonia 20. - Jan i Klan
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Mój piękny syn
• 20.00 Mój piękny syn

CH Forum Gliwice – ul. Lipowa 1
Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 18.00 Najmrodzki, czyli dawno
temu w Gliwicach / duża scena
Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 19.00 O co biega?

Namiot Cyrkowy - Gliwice, ul.
Toruńska (tereny aeroklubu)
• 13.00 Cyrk Korona - Bajkowe
Fantazje
• 16.00 Cyrk Korona - Bajkowe
Fantazje

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 20.15 Ułaskawienie
Duża sala
• 20.15 Tajemnice Joan

17.06 poniedz.
CH Forum Gliwice - ul. Lipowa 1
• 18.00 Spotkanie z Marcinem
Mellerem - autorem książki "Nietoperz i suszone cytryny"

Filia nr 6 MBP w Zabrzu
ul. Krakowska 52
12 czerwca (środa), godz. 18.00

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Mój piękny syn
• 20.00 Mój piękny syn

18.06 wtorek
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3
Mała sala
• 16.15 Milcząca rewolucja
• 18.15 Monument
• 20.15 Ułaskawienie
Duża sala
• 18.00 Królowa Kier
• 20.15 Tajemnice Joan

Restauracja Ormiańska - Gliwice, ul. Jana Siemińskiego 22
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Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Mój piękny syn
• 20.00 Mój piękny syn
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Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu, ul. Piłsudskiego 60
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