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w Gliwicach 

godz. 11.oo - 12.oo

godz. 14.oo - 15.oo

godz. 16.oo - 17.oo6
grudnia

PLAN IMPREZY:
1. Rozgrzewka

2. Rozwój wszechstronny:
A. „Dzień dobry” - piłka pomiędzy nogami 
i witanie się ze wszystkimi uczestnikami.

B. wyścig z piłką - podawanie
C. wyścig z piłką - slalom

3. Koszykówka
A. Kozłowanie - oburącz, jedną ręką

B. Podawanie - ćwiczenia sprzed klatki
piersiowej i kozłem

KONKURENCJA - rzuty do kosza z trzech róż-
nych miejsc. Nagroda dla najlepszej osoby.

4. Siatkówka
A. Pokaz układu rąk - odbijanie piłki

sposobem dolnym
B. Odbijanie piłki sposobem górnym

(w siadzie skrzyżnym)
KONKURENCJA - przebijanie piłki przez siatkę

do wyznaczonego miejsca.
Nagroda dla najlepszej osoby.

5. Piłka nożna
A. Prowadzenie piłki.

B. Skały - prowadzenie piłki na komendę
KONKURENCJA - Slalom prowadzenia

piłki na czas.
6. Piłka ręczna

A. Podbijanie piłeczki dłonią
B. Odbijanie piłeczki dłonią od ziemi.

KONKURENCJA - rzuty piłeczką do bramki.
7. Gry i zabawy - berek z piłką i piłka parzy.

8. Wręczenie nagród - wizyta Mikołaja :)
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www.dzisiajwgliwicach.pl
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Pół miliona na dodatkowe patrole?
Zdecydują radni

W projekcie budżetu miasta na rok 2015
zapisano spore środki na dodatkowe patrole
policji w mieście. Gdzie i kiedy takie do-
datkowe patrole będą rozlokowywane?
Z informacji przekazanych przez policję
wynika, że takie miejsca nie są stałe - usta-
lane są na bieżąco - w zależności od potrzeb
i prawdopodobieństwa zagrożeń w po-
szczególnych rejonach miasta. Zazwyczaj
dodatkowe służby wysyła się w miejsca,
gdzie w ostatnim czasie odnotowano wzrost
przestępczości. Są to patrole zarówno zmo-
toryzowane, jak i piesze i – co ciekawe –
aż 1/3 policjantów patrolujących miasto

jest nieumundurowana. Jak wynika ze sta-
tystyk, takie patrole są dużo bardziej sku-
teczne, przestępcy bowiem chwytani są na
gorącym uczynku. W dużej mierze kwestia
patroli „w cywilu” dotyczy gliwickiego Ryn-
ku. Patrole nieumundurowane równie częs-
to pojawiają się na gliwickich osiedlach
i w miejscach, gdzie notuje się zwiększoną
ilość skradzionych samochodów. Jeśli bu-
dżet zostanie przyjęty to na dodatkowe
patrole umundurowane i nieumunduro-
wane miasto przeznaczy dodatkowe pół
miliona złotych.

Pierwsza sesja Rady Miasta
w nowej kadencji

W czwartek odbyła się pierwsza sesja w
nowej kadencji Rady Miasta Gliwice. Pod-
czas obrad wybrano skład prezydium.
Przewodniczącym Rady został Marek
Pszonak z Koalicji dla Gliwic Zygmunta
Frankiewicza, który uzyskał 100% poparcie
radnych obecnych na sali. Na zastępców
wybrano przedstawiciela Platformy Oby-
watelskiej – Janusza Szymanowskiego
oraz Prawa i Sprawiedliwości – Marka

Kopałę. Pszonak i Kopała swoje funkcje
pełnili już w przeszłości.
Podczas sesji prezydent Gliwic Zygmunt
Frankiewicz oraz 23 radnych złożyli ślu-
bowanie. Przypomnijmy, że w Radzie Mias-
ta najwięcej mandatów – 10 – zdobyła
Koalicja dla Gliwic, ugrupowanie prezy-
denta Frankiewicza. 7 radnych wprowadziło
Prawo i Sprawiedliwość, również 7 PO,
a jedna osoba dostała się z list SLD.

Zabrzańska DTŚ do poprawy
Utrudnienia w ruchu na zabrzańskim od-
cinku Drogowej Trasy Średnicowej mają
potrwać do 20 grudnia. Tuż przed granicą
z Gliwicami, na oddanym trzy miesiące
temu odcinku, kierowcy muszą zwalniać
do 50 km/h. To skutek zamknięcia jednego
z pasów w kierunku Katowic. Dlaczego
na dopiero co oddanym do użytku
odcinku pojawili się robotnicy?

W rejonie wiaduktu nad torami kolejowymi,
po wschodniej stronie na długości ok.100m
po obu stronach trasy wystąpiły zaryso-
wania skarp nasypu. Wykonawca tego od-
cinka, firma Eurovia Polska SA, w ramach
robót gwarancyjnych usuwa usterkę metodą
gwoździowania skarpy. Prace prowadzone
są na skarpach nasypu i polegają na wzmoc-

nieniu stabilności skarp poprzez związanie
skarp ze stałym korpusem drogowym.

Nasyp w tym miejscu ma niemal 10 metrów
wysokości. Jak twierdzą przedstawiciele
spółki DTŚ SA takie zarysowania na nasy-
pach nie są czymś niezwykłym - po za-
kończeniu prac budowlanych następuje
okres osiadania i wtedy mogą pojawić się
takie zarysowania. To zjawisko nie stwarza
bezpośredniego zagrożenia dla użytkow-
ników trasy. Przy odbiorach zarysowań
tych nie było. - Droga jest monitorowana

i okres osiadania nasypu już się zakończył.

Wykonawca zabezpieczy skarpę, aby

upewnić się, że sytuacja się nie powtórzy

– powiedziała Danuta Żak, rzecznik DTŚ

Zmiany w organizacji ruchu
na Dworcowej i Częstochowskiej

Prace na odcinku G2 Drogowej Trasy Śred-
nicowej przebiegającym przez centrum nie
zwalniają. W związku z tym wprowadzone
zostaną kolejne zmiany w organizacji ruchu
w tym rejonie. Zamknięta zostanie ul.
Dworcowa, a ruch będzie przekierowany
na nową jezdnię, która powstała na goto-
wych już stropach tunelu DTŚ przebiega-

jącego przez centrum miasta. Kolejne za-
mknięcie planowane jest na 8 grudnia.
Wtedy drogowcy wyłączą z ruchu ul. Częs-
tochowską a objazd poprowadzą ul. Ko-
narskiego. Zmieni się też rozkład jazdy
autobusów, które na co dzień kursują ul.
Częstochowską.

Powstanie rondo na Sikorniku?
Przewidziano je w budżecie
Wygląda na to, że po kilku latach oczeki-
wania mieszkańcy Sikornika w końcu do-
czekają się ronda, które zastąpi felerne
skrzyżowanie ulic Kosów, Czapli i Ja-
skółczej. Sprawa w obiegu jest od 2011
roku, kiedy ogłoszono przetarg na budowę.
Wtedy mieszkańcy liczyli, że już niedługo
odetchną z ulgą i będą cieszyć się bez-
piecznym rondem, które zastąpi kryty-
kowane od lat skrzyżowanie. Jednak pro-
blemy z uzyskaniem pozwoleń, późniejsze

przeciągające się konsultacje z miesz-
kańcami i ich protest, oraz konieczność
rozpatrzenia wniosku właściciela nieru-
chomości objętej inwestycją odłożyły in-
westycję w czasie.
Wygląda jednak na to, że – o ile nie po-
jawią się kolejne problemy – rondo po-
wstanie już w 2015 roku. Środki na ten
cel zostały zapisane w projekcie budżetu
na rok 2015.
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Prezydent, specjaliści i związkowcy są o tym przekonani. Czy podobnego zdania będzie zarząd Kompanii i ministerstwo? 

25 listopada w Urzędzie Miejskim
odbyła się konferencja prasowa 
udziałem prezydenta Frankiewi-
cza i przedstawicieli związków za-
wodowych działających przy ko-
palni Sośnica-Makoszowy. Tema-
tem była publikacja przygotowanej
na zlecenie Urzędu Miasta „Ana-
lizy i oceny możliwości rozwojo-
wych prowadzenia rentownej eks-
ploatacji w kopalni Sośnica-Ma-
koszowy”. Raport został przygo-
towany przez specjalistów proce-
sów restrukturyzacyjnych w gór-
nictwie: prof. Andrzeja Karbow-
nika, rektora Politechniki Śląskiej
oraz prof. Krzysztofa Wodarskiego
i dr Jolantę  Bijańską. Dokument
ma być wstępem do merytorycznej
dyskusji na temat przyszłości za-
kładu. Zdaniem prezydenta Fran-
kiewicza potwierdza to, co związ-
kowcy mówili już od miesięcy. -
Ze związkami zawodowymi roz-

mawiamy już od dawna. Ich

przedstawiciele kilka miesięcy

temu przedstawili swoje wyli-

czenia, z których wynikało, że ta

kopalnia nie powinna być likwi-

dowana, a  jej obecna, zła sy-

tuacja jest spowodowana wie-

loletnimi zaniechaniami. Zda-

niem związków gdyby faktycznie

naprawić tę kopalnię to mogłaby

przez wiele lat być rentowną

i wydobywać węgiel, który jest

w niej dostępny w dużych ilo-

ściach. - stwierdził prezydent.

Analiza potwierdziła słuszność
wyliczeń, które przedstawiły
związki. Specjaliści z Politechniki
Śląskiej wykazali, że likwidacja
kopalni „Sośnica-Makoszowy” by-
łaby bezzasadna nie tylko z punktu
widzenia społecznego, ale również
ekonomicznego. Okazuje się, że
kopalnia po przeprowadzeniu res-

trukturyzacji może przynieść zyski
już w 2017 roku. Kopalnie „Soś-
nica” i „Makoszowy” zostały po-
łączone w roku 2005. Razem
z konsolidacją wprowadzony zos-
tał plan, który zakładał m.in. lik-
widację kilku szybów, uproszcze-
nie struktury oraz połączenie po-
dziemnych wyrobisk obu kopalń
tunelem. To ostatnie wykonano
zaledwie kilka miesięcy temu,
reszta założeń nigdy nie weszła
w życie, a efekty tych zaniedbań
są zatrważające – aż o 25% wzrosły
koszty produkcji tony węgla przy
jednoczesnym spadku o 18% jego
wydobycia. Koszty zatrudnienia
wzrosły o 12%. Plany restruktu-
ryzacyjne Kompanii Węglowej
pod kierownictwem Mirosława
Tarasa skupiały się na ogranicze-
niu wydobycia przy jednoczesnym
utrzymaniu kosztów stałych, co
zdaniem związków zawodowych,

jak również prezydenta było naj-
gorszą możliwą propozycją w trud-
nej sytuacji w jakiej znalazła się
kopalnia. Oznaczała bowiem pod-
wyższenie ceny tony wydobywa-
nego węgla, a co za tym idzie spa-
dek jej konkurencyjności na rynku. 

By kopalnia mogła wyjść na prostą
konieczna jest restrukturyzacja.
Analiza opracowana przez zespół
prof. Karbownika zakłada m.in.
redukcję zatrudnienia do 3280
górników w roku 2016, następnie
do 2620 osób w roku 2018 i osta-
tecznie do 2500 pracowników
w 2020 roku. Konieczne będzie
więc wprowadzenie programu do-
browolnych odejść i zapewnienie
jego finansowania. Oprócz ogra-
niczenia zatrudnienia plan prze-
widuje również likwidację w Ru-
chu Makoszowy zakładu przerób-
czego z bocznicą kolejową oraz

Szybu III. W Ruchu Sośnica lik-
widacji ulec mają Szyby Bojków
i Podsadzkowy. Przewidziane są
również, konieczne zdaniem spe-
cjalistów inwestycje w infrastruk-
turę podziemną, maszyny ura-
biające i transport podziemny
górników. Łączna wartość tych
inwestycji ma wynieść około 500
mln. zł.

Prezydent podkreślił zdroworoz-
sądkowe podejście związków za-
wodowych do planów restruktu-
ryzacji. Jak stwierdził, widać, że
działające przy kopalni organizacje
związkowe gotowe są na ustępstwa
w celu ratowania miejsc pracy
i doprowadzenia do sytuacji,
w której kopalnia zacznie gene-
rować zyski już w 2017 roku.
Z danych przedstawionych w ana-
lizie wynika również, że konieczne
będzie zwiększenie efektywności
pracy załogi. Zeszłoroczne wydo-
bycie oscylowało w okolicach 11
tys. ton na dobę przy prawie 5 ty-
siącach pracowników. Według
planu zmniejszona załoga ma
w 2017 wydobyć niewiele mniej
bo 10,5 tony na dobę. 

Analiza została już przekazana
zarządowi Kompanii Węglowej.
Prezydent Frankiewicz zabiega
również o spotkanie z powołanym
przez premier Ewę Kopacz peł-
nomocnikiem rządu ds. restruk-
turyzacji górnictwa węgla kamien-
nego, ministrem Wojciechem Ko-
walczykiem. –Jako, że decyzje

w tej branży często są bardziej

polityczne niż merytoryczne,

chcemy zwrócić szczególną uwa-

gę na aspekt merytoryczny i po-

walczyć o tę kopalnię. W naj-

bliższej przyszłości będą zapadały

decyzje i mamy nadzieję, że ten

materiał będzie przydatny za-

równo dla Kompanii Węgłowej

jak i Ministerstwa Gospodarki -
powiedział Frankiewicz. 

R E K L A M A

Czy można uratować kopalnię?



WIELKA CHOINKA 
W CENTRUM UWAGI
Tradycyjnie, jak w poprzednich
latach, największą uwagę przy-
ciągać będzie gigantyczna cho-
inka ustawiona na ul. Dworcowej,
w pobliżu kościoła pod wezwa-
niem św. Barbary. Montaż 20
metrowej konstrukcji zajął nies-

pełna tydzień. Choinka oczywiś-
cie będzie oświetlona. Do ilumi-
nacji wykorzystanych zostanie
ok. 15 tys. migających żarówek
LED.  Na czubku drzewka za-
mocowana będzie przestrzenna
gwiazda. 
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ŚWIĘTAMI
ROZŚWIETLONE
W okresie Bożego Narodzenia Gliwice tradycyjnie rozbłysną
światłami. Na każdym kroku będzie można natknąć się na
wyjątkowe iluminacje. Będzie jasno i kolorowo. W całym
mieście pojawią się świąteczne ozdoby i dekoracje – zarówno
te, które znane są mieszkańcom od lat, jak i te zupełnie nowe.

PLAC KRAKOWSKI.
OSIEM ŚWIECĄCYCH
CHOINEK
Ozdoby w kształcie choinek za-
mocowane na latarniach przyoz-
dobią w okresie tegorocznych Świąt
Bożego Narodzenia Plac Krakowski
w Gliwicach. To będzie nowość.
Klimat będzie niepowtarzalny, bar-
dzo świąteczny. Wizualizację przed-
stawiającą projekt dekoracji przy-
gotowała firma MULTIDEKOR
Professional Sp. z o.o. Ozdoby za-
mocowane zostaną przez pracow-

ników Miejskiego Zarządu Usług
Komunalnych. Do Gliwic przyjadą
aż z Warszawy. Zabłysną przed 12
grudnia. Każda choinka ma 6 met-
rów wysokości. W sumie choinek
będzie osiem. Poza tym na Placu
Krakowskim stanie też żywa cho-
inka podarowana miastu przed
działkowców z Sośnicy. Drzewko
będzie przyozdobione  i oświetlone
mieniącymi się lampkami.

ŚWIATŁO ZAMIAST WODY
Ciesząca się sporą popularnością
w okresie letnim fontanna na
Placu Piłsudskiego w Gliwicach
atrakcyjna jest także zimą.
W okresie świątecznym – zamiast
wodą, fontanna będzie tryskać
światłem tworząc tunel świetlny,
pod którym będzie można przejść.

Iluminacja złożona będzie z 10
segmentów. Wygląd pojedyncze-
go segmentu przypomina wy-
tryskującą z ziemi strugę wody
w postaci jednego strumienia,
który mniej więcej w połowie
rozdziela się na 10 jednakowych
pojedynczych strumieni opada-

jących z powrotem na ziemię.
Przy styku fontanny z ziemią
znajdować się będą elementy imi-
tujące rozbryzgi wody. Wykorzys-
tane do iluminacji oświetlenie
stworzy kilka tysięcy migających
lampek LED świecących w kolorze
białym ciepłym i białym zimnym.

P O L E C A J Ą

Nowe ozdoby na Placu Krakowskim, wiz: MULTIDEKOR Professional Sp. z o.o

Najwyższa w mieście choinka przy ul. Dworcowej
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Fontanna na Placu Piłsudskiego w czasie świąt tryska światłem, fot. arch. UM Gliwice
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ALE BOMBA! 
CO ZA BOMBKA!
Rok temu w okresie Bo-
żego Narodzenia na skwe-
rze Doncaster, ku wielkiej
radości mieszkańców, sta-
nęła wielka świąteczna
bombka, przez której śro-

dek można przejść. Ozdo-
ba pojawi się w tym sa-
mym miejscu także w tym
roku. Widać ją z daleka
dzięki tysiącom migają-
cych lampek, które są za-

mocowane na całej jej po-
wierzchni. Konstrukcja
wykonana z aluminium
ma ok. 4,5 metra wyso-
kości. Średnica bombki
wynosi 4 metry. 

ŚWIECĄCE
ŚWIĘTA W CAŁYM
MIEŚCIE
Najjaśniejszym punktem
miasta będzie z pewnością
prowadząca od dworca PKP
do Rynku ulica Zwycięstwa.
Jak zwykle, w wielu miejs-
cach – na całej długości
głównej gliwickiej ulicy po-
jawią się świecące ozdoby
przypominające o Bożym
Narodzeniu. Kumulacja
świątecznego światła skupi

się oczywiście w rejonie gli-
wickiej Starówki i Rynku.
Podobnie jak w latach
ubiegłych, świąteczne de-
koracje pojawią się w całym
mieście. W wielu dzielni-
cach wprowadzone zostanie
nowe, świąteczne oświet-
lenie donic umieszczonych
na latarniach. Na Placu
Grunwaldzkim rozbłyśnie

doskonale znany już miesz-
kańcom tunel świetlny oraz
renifer świetlny wraz z za-
przęgiem. Na Placu Mic-
kiewicza o świętach przy-
pominać będą renifery
z saniami. W okolicach Pal-
miarni i w pobliżu osiedla
Obrońców Pokoju zamon-
towane zostaną anioły
świetlne. 

Nowe ozdoby na Placu Krakowskim, wiz: MULTIDEKOR Professional Sp. z o.o Świąteczny tunel świetlny na Placu Grunwaldzkim, fot. A. Witwicki – arch. UM Gliwice

Wielka bombka na skwerze Doncaster, fot. S. Zaremba – arch. UM Gliwice

Ulica Zwycięstwa w świątecznej szacie, fot. A. Ziaja – arch. UM Gliwice



Umowy na zimowe utrzy-
manie dróg, chodników
i przystanków autobuso-
wych podpisano z trzema
firmami. Zgodnie z tego-
rocznym planem zimowego
utrzymania miasto zostało
podzielone na 11 obszarów
odśnieżania, z czego jeden
rejon to tylko chodniki i je-
den to przystanki komuni-
kacji miejskiej, reszta to re-
jony przeznaczone na utrzy-
manie dróg. W pierwszej
kolejności odśnieżane będą
główne ciągi komunikacyj-
ne, czyli takie ulice jak
Pszczyńska, Rybnicka, czy
Toszecka. Tu drogowcy
jezdnie muszą doprowadzić
do standardu „czarne, mok-
re” w ciągu godziny od mo-
mentu ustania opadów. Uli-
ce drugiej kolejności od-
śnieżania to np. Okrzei czy
Wróblewskiego i tu na-
wierzchnię do w/w stan-
dardu należy doprowadzić
w ciągu trzech godzin od
momentu ustania opadów.

Osobną umową objęte jest
zimowe utrzymanie pierw-
szego, gliwickiego odcinka
DTŚ. Tu firma wyłoniona
w przetargu na doprowa-
dzenie do stanu przejezd-
ności 2.8 km odcinka ma
również godzinę od mo-
mentu ustania intensyw-
nych opadów. Do tego celu
przeznaczone będą cztery
pługopiasrkarki, natomiast
do zimowego utrzymania
całego miasta w pogotowiu
czuwa łącznie 38 pojazdów,
w tym pług wirnikowy wy-
korzystywany podczas eks-
tremalnych opadów.

Kiedy sprzęt wysyłany jest
w miasto? O tym decyduje
koordynator akcji, który po-
dejmuje decyzję w oparciu
o informacje ze stacji me-
teorologicznych, radarów
pogodowych, oraz nowo-
czesnych stacji pogodowych
zlokalizowanych na skrzy-
żowaniach ulic Mikołowska
– Nowy Świat – Pszczyńska

– Wrocławska oraz Toszec-
ka – Nad Łąkami. Te ostat-
nie wysyłają do centrali SMS
o pojawiającej się gołoledzi,
czy intensywnych opadach
śniegu. Informacje te ko-
ordynator przekazuje kie-
rowcom o mieszkańcom za
po pośrednictwem 7 tablic
zmiennej treści (VMS) zlo-
kalizowanych na terenie
miasta.
Dobowy koszt akcji „Zima”
to 126 tys. zł, z tym, że ZDM
tak skonstruował umowy
z podwykonawcami, że nie
płaci im za czas postoju,
przebywania w gotowości,
a jedynie za rzeczywisty czas
przeznaczony na odśnieża-
nie i zabezpieczenie dróg
przed śliskością. Sezon zi-
mowy trwa od 15 paździer-
nika do 30 kwietnia z za-
strzeżeniem możliwości wy-
kroczenia poza te ramy cza-
sy, gdyby zaszła taka ko-
nieczność.

W drodze przetargu został
wyłoniony projektant, który
do końca 2015 roku ma
stworzyć plan przebudowy
skrzyżowania ulic Koziel-
skiej – Wieczorka – Jas-
nogórskiej – Daszyńskiego
– Sobieskiego. Powstaje py-
tanie dlaczego projektan-
towi dano ponad rok na
przygotowanie projektu?
Jak tłumaczy Jadwiga Sti-
borska - Jagiełło – rzecznik
Zarządu Dróg Miejskich
w Gliwicach skrzyżowanie
to jest na tyle specyficzne
pod kątem lokalizacji, że
konieczne będzie przepro-
wadzenie całej serii uzgod-
nień zarówno z zarządcami
budynków, jak i wodocią-
gów, sieci energetycznych
i telekomunikacyjnych,
a takie uzgodnienia zawsze
trwają długo.
Jakie rozwiązanie zostanie

zaproponowane? Tego jesz-
cze nie wiadomo, jednak
bardzo mało prawdopodob-
ne jest, by w tym miejscu
powstało rondo. Ten po-
mysł był już rozważany przy
poprzedniej przebudowie,
jednak nie uzyskał wyma-
ganych zgód. Najprawdo-
podobniej powstaną tu dwa
niezależne skrzyżowania
z sygnalizacją świetlną.
Usunięte zostaną także tory
tramwajowe. Przy kościele
powstać mają miejsca par-
kingowe, a przystanki au-
tobusowe mają zmienić nie-
co lokalizację. Takiego roz-
wiązania oczekuje ZDM -
projektant wypowie się
więc, czy jest ono techniczne
możliwe. Prace przy samej
przebudowie mają zacząć
się najwcześniej w 2016
roku
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Jedno z najtrudniejszych – głównie dla przyjezdnych – skrzyżowań
w Gliwicach zostanie przebudowane 

Aż 800 tys.m2

do�odśnieżenia!
Co prawda zima jeszcze nas nie zaatakowała i nie wiadomo, czy w ogóle zaatakuje, ale Zarząd Dróg Miejskich
zapewnia, że do akcji „Zima” drogowcy są przygotowani i nie dadzą się zaskoczyć. To poważne wyzwanie
logistyczne, bowiem do utrzymania jest łącznie 420 km ciągów komunikacyjnych na co składają się 665 ulice
I i II kolejności odśnieżania oraz chodniki i trasy rowerowe o powierzchni 800 tys. m2. Zimowe utrzymanie 347
przystanków to również zadanie pracowników ZDM.

Przebudowa�„pajączka”�w�2016�roku?�



Modernizacja�placówek�oświatowych.
Skorzysta�ponad�50�szkół�i�przedszkoli�
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Najdłuższa lista dotyczy modernizacji
obiektów oświatowych - ujęto w niej 51
placówek. Będzie to 14 Szkół Podsta-
wowych, 14 Przedszkoli oraz 23 placówki
ogólnokształcące, szkolno - przedszkolne
i gimnazjalne. W części placówek mo-
dernizacji lub wymianie ulegną instalacje
elektryczne i sanitariaty a w 5 wykonana
zostanie termomodernizacja. W zdecy-
dowanej większości z nich modernizacji
poddane zostaną sale lekcyjne i kory-
tarze.

Spore środki przeznaczone zostaną rów-
nież na zakup sprzętu i oprogramowania
wraz z licencjami i prawami autorskimi.
W Szkołach Podstawowych numer
7,10,11,32, w Zespole Szkolno – Przed-
szkolnym numer 1 oraz w Zespole Szkół
Ogólnokształcących numer 4 zmoder-
nizowane zostaną boiska szkolne.
Jedną z większych inwestycji będzie
również budowa areny lekkoatletycznej
przy Zespole Szkół Ogólnokształcąco -
Ekonomicznych przy ul. Syriusza.
Tam też zmodernizowana zostanie sala
sportowa, a całkowita przebudowa czeka
małą salę gimnastyczną w Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
przy ul. Kozielskiej. Projekt budżetu
Rada Miasta musi zatwierdzić do końca
stycznia 2015 roku.

W ostatnich latach Gliwice przeznaczyły na ten cel prawie 90 milionów złotych.
Projekt budżetu na rok 2015 przewiduje, że na dalsze remonty i termomoderniza-

cje w nadchodzącym roku przeznaczone zostanie blisko 37,5 mln zł.

GLIWICE

MZUK�nasadzi�ponad
10 tys. drzew
Tegoroczny bilans nasadzeń
drzew w Lesie Komunalnym to
około 10 tys. sztuk. MZUK sadzi
drzewa na specjalnie przygoto-
wanym i ogrodzonym terenie.

Poza nasadzeniami w Lesie, Miejski
Zarząd Usług Komunalnych w tym
roku zasadzi w mieście 800 drzew,
380 iglaków i 8100 krzewów.
Głównym kryterium wyboru gatunków
roślin jest ich wytrzymałość na miejskie
warunki. W ramach nasadzeń drzewa
i krzewy sadzone są w miejscach (lub
w okolicy),  gdzie prowadzona była
wycinka. Jeżeli jednak takiej   możli-
wości nie ma (na przykład z powodu
istniejącej infrastruktury) – wybierane
są inne lokalizacje. 

Rośliny sadzone są w  różnych pun-
ktach Gliwic, m.in. w Bojkowie, na
osiedlu Kopernika, w Parkach Cho-
pina, Starokozielskim i Chrobrego,
na Placu Mickiewicza, przy ul. Pszczyń-
skiej. Drzewa sadzone są jesienią,
gdyż sprzyja temu wysoka wilgotność.
Przed zimą rośliny zdążą zregenerować
system korzeniowy, a wiosną będą
już gotowe do wzrostu. Pierwsze efekty
prac można zobaczyć m.in. w Parku
Szwajcaria. Tam pracownicy Miej-
skiego Zarządu Usług Komunalnych
posadzili ponad 100 różaneczników.

Dla przykładu. W 2013 roku MZUK
wyciął 847 drzew, nasadził 11  172,
z czego 10 000 w Lesie Komunalnym.
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W każdym rzędzie, kolumnie i kwadracie

3x3 powinno znaleźć się 9 różnych cyfr od 1do9.
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Horoskop

Baran 21.03-20.04
Wybór na rynku pracy jest mocno
ograniczony. Z czystego rozsądku
przyjmij propozycję, którą w tym
tygodniu ktoś Ci zaoferuje.

Byk 21.04-20.05
Będziesz pracować na najwyż-
szych obrotach. Uda ci się nadro-
bić wcześniejsze zaległości. Nie
wpadaj jednak w nadmierny za-
chwyt.

Bliźnięta 21.05-21.06
Poczujesz się niezręcznie, gdy
znajdziesz się w niekorzystnej sy-
tuacji. Na szczęście takt i wyczucie
pomogą Ci znaleźć rozwiązanie.

Rak 22.06-22.07
Dobra atmosfera daje energię po-
mocną w procesie tworzenia. Nie-
stety za swój perfekcjonizm mo-
żesz w tym tygodniu zapłacić
zmęczeniem i rozdrażnieniem.

Lew 23.07-23.08
Lubisz mieć wszystko pod kon-
trolą. Panowanie nad sytuacją i
to w każdej dziedzinie życia daje
ci poczucie bezpieczeństwa. Po-
mimo tego musisz liczyć się ze
zdaniem bliskichń.

Panna 24.08-22.09
Traktuj ją jednak poważnie. Wolny
czas poświęć na przyuczenie do
nowego zawodu. Pociąga cię świat
artystów, więc spróbuj zaistnieć
jako menadżerka.

Waga 23.09-23.10
Dzięki twojej ujmującej osobo-
wości udaje ci się zaskarbić przy-
jaźń wielu ciekawych ludzi. W
tym tygodniu będziesz mógł sko-
rzystać z wielu tych kontaktówi. 

Skorpion 24.10-22.11
Lubisz pracować w grupie, więc
ucieszy cię nowa propozycja. Spró-
buj stworzyć grono zapaleńców z
otwartymi głowami. Projekt będzie
wykraczał poza utarte schematy. 

Strzelec 23.11-21.12
Pozwól sobie na odrobinę lenistwa,
by odprężyć się psychicznie. Nie
zapominaj jednak o obowiązkach
rodzinnych, zbliżają się świętai.

Koziorożec 22.12-20.01
Wiedź, że nie ma jedynego wła-
ściwego rozwiązania na szczęśliwe
życie. Musisz nabrać dystansu do
otaczających Cię osó.

Wodnik     21.01-19.02
Nie zabraknie Ci wigoru i siły.
Choć z niepewnością spoglądasz
w przyszłość to nie masz powodów
do zmartwień.

Ryby 20.02-20.03
Na początku wpadnie ci lukra-
tywne zajęcie. Twoim towarzy-
szom także rozbłysną oczy z ra-
dości.
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ąjsoR

wycofa-
ny

materiał

The ...,

nagrali
"Lullaby"

Bee ...,
zespół
muz.

np.
Marek

Plawgo

deszcz
w stanie
stałym

psy z
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azdęzrp

brytyjski
arysto-
krata

odpra-
wiane w
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zdezelo-
wany

samo-
chód
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