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Co kilka dni można ich
spotkać na ulicy Zwycię-
stwa w Gliwicach. Młodzi
i starsi, gŏdają po ślōnsku
i mówią po polsku. Łączy
ich jedno - czują się Ślą-
zakami. Dlatego stoją tu i
zbierają podpisy. Jeśli
zbiorą ich 100 tysięcy po-
jadą z nimi do Warszawy
gdzie o dalszym losie zde-
cyduje Sejm.

– Chcemy uznania Śląza-
ków za mniejszość etnicz-
ną. W demokratycznym
państwie nie może być
tak, że jednej grupie od-
mawia się prawa do zrze-
szania się jak to było ze
Stowarzyszeniem Osób
Narodowości Śląskiej -
mówi Szymon Kozioł,
przewodniczący gliwickie-
go koła Ruchu Autonomii
Śląska i regionalny koor-
dynator akcji „Jestem Ślą-
zakiem!”. To właśnie pod
tym szyldem RAŚ rozpo-
czął w połowie kwietnia
swoją inicjatywę. To od-

powiedź na wyrok Sądu
Najwyższego . - Odmówio-
no nam prawa do stowa-
rzyszania się. Najpierw
GUS w spisie powszech-
nym dał możliwość okre-
ślenia swojej narodowości
jako śląska, potem gdy
chcieliśmy zjednoczyć się
w Stowarzyszeniu Osób
Narodowości Śląskiej od-
mówiono nam tego – żali
się Kozioł.

Co da uznanie Ślązaków?
Ma ułatwić ochronę i za-
chowanie śląskości oraz
przyczynić się do rozwoju
śląskiej tożsamości kultu-
rowej. Oznacza to uznanie
gŏdki ślōnskiyj za język
regionalny, co skutkować
będzie wprowadzeniem do
szkół dobrowolnej nauki
śląszczyzny. Program szkol-
ny zostanie uzupełniony
o elementy historii i kultury
Śląska. Być może znajdą
się pieniądze na ochronę
zabytków i dziedzictwa kul-
turowego Śląska, na wyda-

wanie książek i gazet pisa-
nych po śląsku.
- Chcemy móc pokazywać
przyszłym pokoleniom
śląskość, jakiej sami uczy-
liśmy się od swoich przod-
ków. Bez pieniędzy zada-
nie będzie bardzo trudne.
Już dzisiaj zresztą widać
olbrzymią dysproporcję
w wydatkach Minister-
stwa Kultury, na instytu-
cje kultury w wojewódz-
twie mazowieckim wyda-
no w zeszłym roku 450
milionów. A na nas? Za-
ledwie 12! To 2,5 złotego
na mieszkańca! - emocjo-
nuje się Kozioł. - Ale nie
chodzi tylko o pieniądze.
Ślązacy dzisiaj mają mniej-
sze prawa niż inne grupy,
które można nazywać
mniejszością etniczną, np.
Kaszubi, Tatarzy, Łemko-
wie czy Karaimi. Tych
ostatnich jest około 340
osób, Ślązaków ponad 800
tysięcy.
Ministerstwo Administra-
cji rocznie do dyspozycji

ma 16 mln zł na mniej-
szości narodowe i etniczne
- to o nie głównie walczą
Ślązacy. Jeśli się im uda,
dzięki edukacji regionalnej
w szkołach, uda się zmniej-
szyć olbrzymią niewiedzę
na temat regionu wśród
śląskiej młodzieży. Według
badań Uniwersytetu Ślą-
skiego aż 91% z nich nie

zna żadnej postaci z dzie-
jów regionu a 86% nie jest
w stanie wskazać żadnego
wydarzenia z historii re-
gionalnej. 
Choć już są prawie na pół-
metku, nie zwalniają tem-
pa. Mają czas do 18 lipca.
- Będziemy co kilka dni
stali na ul. Zwycięstwa
lub na Rynku w Gliwi-

cach. Wraz z innymi mias-
tami zbliżamy się do po-
łowy, ale że każdy podpis
się liczy prosimy o wspar-
cie wszystkich tych, któ-
rym los Ślązaków nie jest
obojętny. Szczegółów moż-
na się dowiedzieć na stro-
nie www.jestemslaza-
kiem.pl

Nie zgadzają się z sądem. Zbierają podpisy
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Ranking szkół wyższych.
Politechnika Śląska gorsza z roku na rok

Wybory do Parlamentu Euro-
pejskiego już za nami. Polacy
wybrali 51 europarlamentarzys-
tów, którzy będą reprezentować
ich interesy w Brukseli. Frek-
wencja nie zaskoczyła, jednak
pomimo tego była odrobinę wy-
ższa od pesymistycznych prze-
widywań. Z ponad 27 milionów
obywateli uprawnionych do gło-
sowania, kartę do urn wrzuciło
6,3 miliona, czyli około 23,3 %.
Jednak tak niskie zainteresowa-
nie wyborami może być również
wynikiem słabej i nudnej kam-
panii. Główny pojedynek roze-
grał się pomiędzy największymi
partyjnymi rywalami - PO i PiS.
Cząstkowe wyniki podawane
przez Państwową Komisję Wy-
borczą nie pozostawiały złudzeń.
O wygranej zadecydują pojedyn-
cze głosy. 

Gdy pojawiły się pierwsze wyniki
radość zawitała do siedziby ko-

mitetu wyborczego Platformy.
Jednak już nad ranem, po ogło-
szeniu wstępnych wyników z 91
procent obwodów sytuacja zmie-
niła się diametralnie. PiS zyskał
prowadzenie jednym punktem
procentowym. Poza głównymi
aktorami do Parlamentu dostały
się jeszcze trzy ugrupowania:
Sojusz Lewicy Demokratycznej
–Unia Pracy, Kongres Nowej
Prawicy Janusza Korwin-Mik-
kego oraz Polskie Stronnictwo
Ludowe. Pozostałe partie nie
przekroczyły 5-procentowego
progu wyborczego. Wśród prze-
granych znalazły się Solidarna
Polska, Europa Plus Twój Ruch,
Polska Razem Jarosława Gowi-
na, Ruch Narodowy oraz Partia
Zielonych i Demokracja Bezpo-
średnia. 

Na Śląsku bez zmian. Właściwie
obok słupków przedstawiających
rozkład głosów nie powinniśmy

zamieszczać logo PO, a zdjęcie
Jerzego Buzka. Spośród wszyst-
kich głosów oddanych na tę par-
tię, były przewodniczący Parla-
mentu Europejskiego, otrzymał
przytłaczającą większość –254
tysiące. To kolejny raz najlepszy
wynik w kraju. Trzeba przyznać,
że przez czas trwania kampanii
Jerzy Buzek był  najaktywniej-
szym politykiem. Nie przegapił
żadnej okazji, aby spotkać się
z wyborcami i mediami. Zresztą
to właśnie ta kandydatura prze-
sądziła o zwycięstwie PO nad
PiS na Śląsku. 

Pozostałe mandaty otrzymają
Bolesław Piecha (PiS) - 119
tys., Janusz Korwin-Mikke
(KNP) - 68 tys., Adam Gierek
(SLD-UP) - 56 tys., Jadwiga
Wiśniewska (PiS) - 45 tys. oraz
Jan Olbrycht (PO) - 34 tys.
i Marek Plura (PO) - 9,3 tys.

Tak głosował Śląsk
➽➽➽ ze str.❶

Wybór odpowiedniej uczelni
i kierunku studiów stanowi dla
młodego człowieka jedną z naj-
ważniejszych życiowych decyzji.
Od  niej zależeć będzie nie tylko
poziom wykształcenia ale przede
wszystkim zawodowe perspek-
tywy, dynamika kariery a co za
tym idzie także wysokość zarob-
ków i standard życia. W doko-
naniu właściwego wyboru mają
pomóc różnego rodzaju rankingi
uczelni. Jednym z najpopular-
niejszych jest ten tworzony przez
magazyn Perspektywy. Właśnie
ukazały się najnowsze wyniki
badań, przedstawiające pozycję
konkretnych placówek oświato-
wych. W tym roku prym wiódł
Uniwersytet Warszawski, który
po dwóch latach zastąpił do-
tychczasowego lidera – Uniwer-
sytet Jagielloński. Kolejne, trze-
cie miejsce na podium zajął Uni-
wersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. 

Niestety wśród uczelni z pierw-
szej dziesiątki zabrakło szkół
z naszego regionu. Najwyżej oce-
nianą śląską uczelnią jest Uni-
wersytet Śląski. Znajduje się na
20 miejscu ogólnopolskiego ze-
stawienia szkół publicznych. Po-
litechnika Śląska jest 23. Jej po-
zycja spada z roku na rok, jeszcze
pięć lat temu była na miejscu
12! W rankingu szkół technicz-
nych najwyższą pozycje zajmuje

Politechnika Warszawska. Po-
dobnie było w latach poprzed-
nich. Druga jest Politechnika
Wrocławska – tutaj także bez
zmian, a trzecia Akademia Gór-
niczo-Hutnicza w Krakowie. Po-
litechnika Śląska zajmuje miejsce
6, spadła z miejsca 5 wypchnięta
przez Politechnikę Poznańską
sukcesywnie poprawiającą swój
wynik. 

Najwyżej punktowanymi kryte-
riami przy ocenie uczelni były
jej prestiż, czyli uznanie wśród
pracodawców i kadry akademic-
kiej oraz efektywność naukowa.
Jeśli chodzi o potencjał naukowy
oraz efektywność kształcenia Po-
litechnika została oceniona bar-
dzo słabo. I choć daleko jej do
takich gwiazd jak Uniwersytet
Warszawski czy UJ to zajmuje
nie najgorszą, szóstą pozycję
w zestawieniu „Prestiż wśród
pracodawców”. Jeśli zdecyduje-
my się na studia w tej uczelni
warto wybrać budownictwo,
elektronikę, inżynierię chemicz-
ną i materiałową lub mechanikę
maszyn. Na tych kierunkach
uczelnia utrzymuje bardzo wy-
soki poziom. Zdecydowanie nie
warto studiować tutaj... socjo-
logii. Uniwersytet Śląski jest
średni. Choć potencjał naukowy
szkoły jest niezły to jednak nie
cieszy się ona popularnością
wśród pracodawców. Na Uni-

wersytecie Ekonomicznym od
trzynastu lat utrzymuje się ten-
dencja spadkowa – z 25 miejsca
na 43. 

O ile Uniwersytet Śląski dość
stabilnie utrzymuje się na 20
pozycji o tyle Politechnika Śląska,
Uniwersytet Medyczny czy Uni-
wersytet Ekonomiczny to średnio
pięć lat ciągłego upadku na coraz
niższe pozycje. Szczególnie smut-
ną wiadomością jest fakt, że choć

pracodawcy bardzo cenią sobie
studentów gliwickiej politech-
niki, to jednak potencjał nau-
kowy czy liczba cytowanych pub-
likacji nadal są oceniane skrajnie
nisko. Równie źle wyglądają sta-
tystyki dotyczące efektywności
nauczania oraz warunki kształ-
cenia. Warto jednak dodać, że
klimat i poziom uczelni tworzą
też sami studenci, a Ci gliwiccy
mogą pochwalić się wieloma
sukcesami. Nowe projekty, wy-

grane w konkursach i studencka
kultura znacząco ratują kondycję
PŚ. Nie można marnować ta-
kiego potencjału. Czy uda się
odwrócić tendencję spadkową?
W dużej mierze będzie to zależało
od wyboru nowego rektora. 

Obecnemu, kierującemu uczelnią
od 2008 roku Andrzejowi Kar-
bownikowi kadencja kończy się
w roku 2016.
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1550 złotych - takiej kwoty za-
żądała Spółdzielnia Mieszka-
niowaj Gwarków od samotnie
wychowującej dziecko 28-latki.
To należność za zostawianie
dziecięcego wózka w piwnicy.
Kobieta mieszka na ostatnim
piętrze 4-kondygnacyjnego bu-
dynku. Ma problemy z kręgo-
słupem. Wniesienie na górę
jej 16-miesięcznego syna jest
męczarnią. Zwyrodnienie krę-
gosłupa jest na tyle poważne,
że czasami „odcinają się” jej
nogi, kilka razy była w szpitalu.
Boi się, że kiedyś może spaść
ze schodów z dzieckiem. Gdy
już uda jej się dotrzeć do miesz-
kania musi wracać po wózek. 
- To jedna z kar jakie wymie-

rza nam prezes spółdzielni za
to, że się odłączyliśmy. - ko-
mentują mieszkańcy ulicy
Gwarków w Gliwicach. Wspól-
nota powstała 2,5 roku temu.
Nie jest duża, należą do niej
mieszkańcy trzech klatek. -
Byliśmy w spółdzielni, każdy
z nas otrzymał pismo że prezes
chce zaciągnąć kredyt na ocie-
plenie budynku ale z wpisem
hipoteki do księgi wieczystej!
Było spotkanie, tutaj w szkole,
no i ludzie się postawili, padła
propozycja utworzenia wspól-
noty, zrobiłem dwa spotkania
z mieszkańcami żeby wytłu-
maczyć jak funkcjonują
wspólnoty, na jakich zasa-
dach. Na trzecim podjęliśmy

decyzję. - relacjonuje pan
Grzegorz Bycka, członek
zarządu wspólnoty.

Od tego czasu spółdzielnia ze
wspólnotą są na wojennej
ścieżce. Listy do mieszkańców,
sądowe pozwy, utrudnianie
realizacji prac modernizacyj-
nych to codzienność. - Robi-
liśmy swoje, wzięliśmy kredyt,
ociepliliśmy budynek, poma-
lowaliśmy klatki, piwnice ocie-
pliliśmy, nawet trawę kosimy
sami. - 7 klatek od strony ulicy
Jasnej chciało zrobić to co
my. Wynajęli sale, zrobili spot-
kanie informacyjne. Prezes
spółdzielni przyszedł, doszło
do tego ze trzeba było policję

wzywać. Teraz spółdzielnia
ocieplała budynki, te 7 klatek
zostawili!
Do wykupionych mieszkań
przynależą piwnice, ale jak się
okazuje, pomieszczenia gos-
podarcze takie jak suszarnia
czy rowerownia, w której moż-
na by zostawiać dziecięcy wó-
zek, są „własnością” spółdziel-
ni. Prezes pozamykał pomiesz-
czenia na kłódkę. Mieszkańcy
czekają na rozstrzygnięcie
przed sądem. Chcieli ustawić
przy budynku własne śmiet-
niki. Wybrali już nawet ziemię
z fragmentu trawnika, na któ-
rym chcieli wybetonować teren
pod kubły. Okazało się jednak,
że 40-centymetrowy pas tego
trawnika jest terenem spół-
dzielni. Prezes się nie zgodził.
- Dostaliśmy pismo nakazu-
jące zasypanie bo jak nie, to
odda sprawę do sądu. Śmiesz-
ne, chore, jak Pawlak z Kar-
gulem o 40 centymetrów! Za-
sypaliśmy. - opowiada obu-
rzony Bycka.

Czarę goryczy przelała sprawa
przyłączenia do sieci ciepłow-
niczej. Jacek Janicki zarządca
wspólnoty. - Pan prezes miał
obowiązek rozdzielić instala-
cję, kiedy były dzielone działki.
Nie zrobił tego, więc spółdziel-
nia stała się dostawcą ciepła
do wspólnoty. - opowiada Ja-

cek Janicki. - Wystąpiliśmy
o zezwolenie na przekop, to
dosłownie 6 metrów w po-
przek wewnętrznej drogi znaj-
dującej się za budynkiem.
Wszystko jest przygotowane,

wystąpiliśmy o wydanie wa-
runków do PECu, wydatko-
waliśmy na projekt, projekt
został zatwierdzony. Pokry-
jemy wszystkie koszty. Nie-
stety, droga jest w wieczystym
użytkowaniu spółdzielni. Jak
się można domyślić, Prezes

się nie zgodził. 
- On jest z Czeladzi, my tu się
znamy od 20 lat, on pojedzie
do siebie a ten bałagan zos-
tawi nam. - mówią miesz-
kańcy.
Z prezesem spółdzielni nie
udało nam się spotkać.

Dobre 3 tygodnie temu ktoś
ukradł kratkę ze studzienki
przy ul. Jasińskiego, na jej
miejsce postawiono bardzo
"gustowny" pachołek. Pachołek
stoi sobie i stoi niby nikomu
nie przeszkadza, jednak jest
to droga, która prowadzi do
szkoły, przechodzi tędy sporo
dzieci. Może uda się coś w tej
sprawie ruszyć aby zamiast
pachołka pojawiła się po prostu
kratka. 
Pozdrawiam, Cecylia.

OGŁOSZENIA
DROBNE

❚ Kupię każdy samochód
osobowy i dostawczy,
Tel.: 660 476 276[100.83]

❚ Meble firmowe i na wy-
miar - Chorzowska 40, 
Tel. (32) 270-00-09, 
695-899-863

❚ NAPRAWA, pralek, ku-
chenek gazowo-elektr,
bojlerów, 784-247-509

❚ Poszukuję i przyuczę
panią do opieki nad star-
szą i chorą osobą z za-
mieszkaniem 531574503

R E K L A M A

Kiedy wróci
kratka?

- Pojedzie i zostawi nam ten bałagan

www.dzisiajwgliwicach.pl/ogloszenia
www.dzisiajwgliwicach.pl/ogloszenia
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Zabrzańscy policjanci wyjaś-
niają okoliczności wypadku do
jakiego doszło w sobotnie po-
południe na DK88. W wyniku
czołowego zderzenia opla vec-
try z oplem meriva zginęła jed-
na osoba. Jak wstępnie usta-
lono 27-letni kierowca opla
vectry, jadąc od strony Gliwic
w kierunku Bytomia, z niewy-
jaśnionych przyczyn zjechał
na przeciwny pas drogi i zde-
rzył się czołowo z prawidłowo
jadącym od strony Bytomia
oplem meriva. 

Ratownicy medyczni usiłujący
ratować życie kierowcy vectry
na miejsce wypadku wezwali
śmigłowiec lotniczego pogo-
towia ratunkowego. Niestety
próby reanimowania mężczyz-
ny nie powiodły się. Jadący
drugim pojazdem 24 i 48-letni
mężczyźni zostali przewiezieni
do szpitala. Na miejsce zda-
rzenia przybył prokurator oraz
naczelnik wydziału ruchu dro-
gowego zabrzańskiej komendy.
Trwa wyjaśnianie okoliczności
wypadku.

Śmiertelne zderzenie
na DK88

W pod koniec marca władze
miasta wybrały wykonawcę
modernizacji ulicy Koziełka w
Knurowie. Według wstępnych
ustaleń przebudowa miała po-
trwać około 29 tygodni. Zwy-
cięzcą okazało się gliwickie
Przedsiębiorstwo Remontów
Ulic i Mostów, które zaofero-
wało wykonanie inwestycji za
2 mln 884 tys. złotych. Nie-
stety, jak na razie zakończyło
się wyłącznie na ogłoszeniu
wyników. Początkowo zapo-
wiadano, że roboty powinny
ruszyć w najbliższych tygod-
niach i ruszą od ulicy Dwor-
cowej do budynku numer 99.
PRUiM już zapowiedziało, że
prace ruszą dopiero na prze-
łomie czerwca i lipca. Miasto
nie może przekazać placu bu-

dowy w planowanym terminie,
gdyż pojawiły się nieścisłości
dotyczące projektu organizacji
ruchu w trakcie modernizacji. 

Początkowo projekt miał objąć
remont całej drogi, wraz z ka-
wałkiem ulicy Jęczmiennej.
Jednak protest jednego z
mieszkańców specjaliści mu-
sieli nanieść odpowiednie
zmiany. Władze miasta zapo-
wiadają, że gdy tylko zakończy
się pierwszy etap, robotnicy
rozpoczną modernizację po-
zostałej części nawierzchni.
Prace mają charakter komple-
ksowy i przewidują przebudo-
wę oświetlenia, odwodnienia
ulicy, chodników, wjazdów do
posesji, miejsc parkingowych
oraz warstwy asfaltu na jezdni. 

Co z ulicą Koziełka?
Pojawiły się komplikacje...

Jedna osoba zginęła, a trzy
zostały ranne w zderzeniu
samochodu z lokomotywą.
Do zdarzenia doszło na nie-
strzeżonym przejeździe ko-
lejowym w piątek, 23 maja
o godzinie 17.20. w lesie, w
pobliżu miejscowości Tra-
chy (gmina Sośnicowice,
powiat gliwicki). Kierowcę
tymczasowo aresztowano.
63-letni mężczyzna kieru-
jący samochodem tereno-
wym nie upewnił się, czy

nie nadjeżdża pociąg i wje-
chał na tory wprost pod lo-
komotywę. W wypadku zgi-
nął 41-letni pasażer. Trzy
osoby w wieku 42, 19 i 15
lat zostały ranne i przetran-
sportowane do szpitali. Al-
komat wykazał u kierowcy
ponad promil alkoholu we
krwi. W niedzielę na wnio-
sek prokuratora Sąd Rejo-
nowy w Gliwicach podjął
decyzję o jego tymczasowym
aresztowaniu.

Wjechali pod pociąg.
Jedna osoba nie żyje

Przedsiębiorstwo Tauron Dys-
trybucja zakończyło budowę
nowej stacji elektroenergetycz-
nej Wielowieś. Głównym celem
prowadzonej inwestycji ma
być poprawa niezawodności
jakości dostaw energii elek-
trycznej dla Wielowsi, Toszka,
Tworoga i Pyskowic. Stację
wyposażono w dwa transfor-
matory zasilające nowoczesną
rozdzielnicę napowietrzną,.
Warto dodać, że zostały zbu-
dowane na stanowiskach speł-
niających rygorystyczne wy-
mogi ochrony środowiska. 

Dzięki zaawansowanej tech-
nologii, Główny Punkt Zasila-
nia Wielowieś jest całkowicie
bezobsługowy, a sterowanie
urządzeniami zlokalizowanymi
na terenie stacji odbywa się

zdalnie z siedziby Dyspozycji
Wysokich Napięć. Dodatkowo
dzięki wybudowaniu nowej
stacji elektroenergetycznej,
możliwy będzie odbiór energii
z planowanej w okolicy farmy
wiatrowej.
- Tak nowoczesny Główny
Punkt Zasilania stanowi is-
totny argument mogący
wpłynąć na przyciągnięcie in-
westorów – informuje Łu-
kasz Zimnoch, rzecznik pra-
sowy woj. śląskiego spółki Tau-
ron dystrybucja. – Dostawy
prądu o odpowiedniej mocy
to jeden z kluczowych wymo-
gów przedsiębiorców, zanim
zdecydują się ulokować kapitał
w danym miejscu. Budowa no-
wego obiektu trwała 9 mie-
sięcy, a jego koszt wyniósł 17
mln złotych. 

Już działa
Główny Punkt Zasilania

Pilchowickie Przedsię-
biorstwo Komunalne rea-
lizuje ważną i jak dotąd
największą inwestycje
z zakresu infrastruktury
wodociągowej.

W lesie w Nieborowicach przy
ulicy Spacerowej zostanie wy-
budowana zupełnie nowa Sta-
cja Uzdatniania Wody wraz z
częścią socjalną dla pracow-
ników. Wzdłuż rzeki Bierawki
rozpoczęły się prace związane
z budową 4 nowych studni
oraz łączącego je ze stacją
uzdatniania wody rurociągu
wody surowej. Wykonawca za-
dania Firma Usługowo–Hand-
lowa „B.I.T.” Jerzy Brzoska z
Czernicy został wyłoniony w
przetargu otwartym. Łączny

koszt całej inwestycji: budowy
Stacji uzdatniania wody, ru-
rociągu wody surowej oraz
czterech studni wynosi: 5 384
331,59 zł. Zadanie ma zostać
zrealizowane ze środków włas-
nych Przedsiębiorstwa, doka-
pitalizowania z Urzędu Gminy
Pilchowice oraz środków po-
życzki z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska.

W sali konferencyjnej w bu-
dynku Starej Szkoły w Niebo-
rowicach w obecności Wice-
starosty Powiatu Gliwickiego,
Wójta Gminy Pilchowice, Prze-
wodniczącego Rady Gminy,
radnych oraz sołtysów sołectw,
w związku z przejściem z fazy
projektowej do fazy realizacji,
odbyła się prezentacja rozwią-

zań dotyczących budowy no-
wego ujęcia wody oraz stacji
uzdatniania wody.

Projektowany układ technolo-
giczny stacji uzdatniania wody
zapewni osiągnięcie paramet-
rów wody odpowiadających
Rozporządzeniu Ministra Zdro-
wia z dnia 29 marca 2007r  „w
sprawie wymagań dotyczących
jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi.” Celem
nowej technologii jest skutecz-
na redukcja zanieczyszczeń fi-
zykochemicznych takich jak:
żelazo, mangan, jon amonowy
w ujmowanej wodzie.

Po zrealizowaniu obydwóch
zadań tj. SUW z przebudową
rurociągu wody surowej i od-

wiercenie studni zastępczych
nastąpi zintegrowanie systemu
zasilania elektroenergetycznego
tych obiektów, co pozwoli na
ich dwustronne zasilanie ze
strony sieci średniego napięcia.
Podniesie to znacznie pewność
zaopatrzenia w wodę miesz-
kańców gminy. Wyjściowym
założeniem wpływającym na
kolejność prowadzenia robót
jest konieczność utrzymania
ciągłości dostaw wody do sieci.
Wyłączenie z ruchu istniejących
urządzeń technologicznych, a
tym samym rozpoczęcie prac
demontażowych istniejącej
SUW będzie możliwe dopiero
po wybudowaniu nowego bu-
dynku SUW, zamontowaniu i
uruchomieniu wszystkich in-
stalacji technologicznych. 

Pilchowice.
Realizacja największej inwestycji infrastruktury wodociągowej
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Ostatnie wydarzenia kry-
minalne z udziałem osób
nastoletnich zaskakują po-
czuciem bezkarności. Po-
bicia, szaleńcza jazda uli-
cami centrum, kupowanie
kradzionych przedmiotó,
dewastacja mienia to ostat-
nie dokonania młodzieży.
Mieszkańcy, policja, pro-
kuratura oraz sądy stwier-
dzają jednogłośnie, że
miarka się przebrała. Zu-
chwałość młodych ludzi
będzie surowo karana.

W sobotę, 17 maja ok. godz.
22:10 tarnogórscy policjan-
ci z drogówki ruszyli za
białym Golfem II. Dyna-
miczny pościg ulicami cen-
trum Radzionkowa i By-

tomia zakończył się ude-
rzeniem w radiowóz. Ku
zdziwieniu za kierownicą
siedziała 17-letnia dziew-
czyna. Nie dość, że nie mia-
ła prawa jazdy, to dodat-
kowo uciekła z ośrodka wy-
chowawczego. Za „poży-
czenie” pojazdu oraz inne
wykroczenia grozi jej nawet
5 lat więzienia. Za swoje
zachowanie odpowie rów-
nież 12-latek! Dziecko
w ubiegły poniedziałek na
terenie jednego z przed-
szkoli postanowiło znisz-
czyć 30 drzewek ozdob-
nych oraz wysmarować fe-
kaliami okna placówki. Po-
licjanci zbierają materiał
dowodowy, który zostanie
przesłany do sądu rodzin-

nego. Zupełnie inaczej sąd
potraktował pobicie, do ja-
kiego doszło na jednym
z boisk szkolnych w cen-
trum Tarnowskich Gór.
Wtedy to 18 i 15- letni na-
pastnicy podeszli do 15-
latka, od którego zażądali
pieniędzy. Pomimo tego,
że ten nie posiadał gotówki,
napastnicy pobili go i za-
straszyli. W takiej sytuacji
prokurator zwrócił się do
sądu o zastosowanie naj-
surowszego środka zapo-
biegawczego, jakim jest
tymczasowy areszt. Sąd
przychylił się do wniosku
prokuratury i umieścił na-
stolatka na 3 miesiące do
aresztu, gdzie ma oczeki-
wać na rozprawę. Grozi

mu kara zarówno za napaść
jak i matactwo w sprawie.

Warto również zaznaczyć,
że po ostatnich zmianach
w prawie nieletnich, Policja
ma prawo zatrzymywać
i podciągać do odpowie-
dzialności również osoby
poniżej trzynastego roku
życia, co pozwala na reak-
cję stróżów prawa w każ-
dym przypadku, nawet gdy
mają do czynienia z tzw.
przejawem demoralizacji
osób poniżej 13 roku życia.
Polskie prawo pozwala za-
tem na konsekwentną
reakcję w przypadku ła-
mania prawa bez względu
na wiek sprawcy. 

Bezkarność nastolatków?
Nie tym razem

Obiekt znajdujący się w są-
siedztwie Aquaparku od lat
służył amatorom sportów
ekstremalnych. Do tej pory
działał od wiosny do jesieni,
gdy tylko pozwoliły na to
warunki atmosferycznego.
Niestety w tym roku było
inaczej. Na bramce wejścio-
wej zawieszono zawiado-
mienie informujące o za-
mknięciu aż do odwołania.
Jak uzasadniano, wszystko
przez budowę hali sporto-
wej. Prowadzone prace
mogły stanowić zagrożenie
dla sportowców, dlatego Ci
musieli przenieść się w inne
miejsce. Postanowili zapro-
testować. Stworzyli na por-
talu społecznościowym stro-
nę „Nie dla zamkniętego

skateparku w Tarnowskich
Górach”. Ta w krótkim cza-
sie zebrał ponad 1000 po-
lubień. 

Emocje okazały się niepo-
trzebne. Beata Zielonka
z biura prasowego Urzędu
Miejskiego, zapewnia, że
zgoda na otwarcie obiektu
zostanie wydana wtedy, gdy
użytkownikom skateparku
nie będzie zagrażać żadne
niebezpieczeństwo związane
z budową. Ten długo wy-
czekiwany dzień nastąpił.
Amatorzy mocnych wrażeń
muszą się uzbroić w cier-
pliwość. Wraz z postępem
prac obiekt może być jeszcze
chwilowo zamykany, na
szczęście nie na długo. 

Skatepark otwarty!

tel. 32- 332 50 96Wiesz o czymś ważnym
coś Cię denerwuje

skontaktuj się z nami Redakcja gazety 44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 52/13
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„ODDAJMY PARKINGI
MIESZKAŃCOM – Stop
płatnym parkingom w By-
tomiu!” to inicjatywa sto-
warzyszenia ProjektBy-
tom.pl, która jest odpo-
wiedzią na decyzję bytom-
skich radnych o powięk-
szeniu strefy płatnego par-
kowania w mieście.

- Chcemy zatrzymać pro-
ces łupienia kierowców w
Bytomiu, większość z nich
to mieszkańcy. Nie zga-
dzamy się na nadmierne
opłaty, zwłaszcza jeśli
przychód z parkomatów
w ogromnej większości
trafia do prywatnej firmy,
która zajmuje się obsługą
płatnej strefy. – mówi To-
masz Chojnacki, lider
stowarzyszenia.

Tymczasem podczas ostat-
niej sesji radni podjęli de-
cyzję o wprowadzeniu opłat
za parkowanie na placu
Kruczkowskiego. Plac zo-
stanie włączony do Strefy
Płatnego Parkowania w

czerwcu. Za godzinę par-
kowania zapłacimy 1,50 zł,
a za kolejną 1,80 zł. Co cie-
kawe w tej chwili najgłoś-
niej protestuje jeden z by-
tomskich radnych, który
to w centrum miasta ma
zapewnione darmowe
miejsce parkingowe! Akcja
Projektu Bytom ma na celu
zebranie 13 tysięcy podpi-
sów pod obywatelskim pro-
jektem uchwały w tej spra-
wie. Organizatorzy akacji
mają nadzieję, że likwida-
cja płatnej strefy parkowa-
nia ożywi handel w śród-
mieściu. Mając na uwadze
korzyści płynące dla miesz-
kańców z rozwoju świado-
mości obywatelskiej pro-
jekt „Oddajmy parkingi
mieszkańcom”, rozwijany
przez stowarzyszenie, ma
się pośrednio przysłużyć
wzrostowi zainteresowania
lokalnymi problemami mias-
ta Bytom wśród mieszkań-
ców i urzędników. Rozwój
akcji zależy od aktywnego
działania mieszkańców,
więc głównym celem twór-

ców projektu jest wsparcie
społeczeństwa obywatel-
skiego działającego na
rzecz poprawy jakości życia
w swoim otoczeniu.

Akcja „ODDAJMY PAR-
KINGI MIESZKAŃCOM”

jest wstępem do rozpoczę-
cia szerszego projektu, któ-
ry będzie realizowany rów-
nież przez ProjektBytom.pl
– „ANGAŻUJĘ SIĘ W BY-
TOM” Celem projektu jest
zainteresowanie obywateli
miasta Bytom sprawami

społeczności lokalnej i do-
celowo zachęcenie ich do
świadomego udziału w zbli-
żających się wyborach sa-
morządowych 2014.
- Bytom to naprawdę fajne
miejsce do życia, warto się
zaangażować w lokalne

działania, warto mieć na
nie wpływ, warto głoso-
wać”. Projekt ma pokazać
jak wiele pozytywnych
zmian zaistnieje dzięki
wspólnemu działaniu i ak-
tywizacji wyborców na po-
ziomie samorządowym. 

Więcej płatnych parkingów.  Mieszkańcy protestują

Fani Górnika Zabrze od ponad
dwóch lat z niecierpliwością
czekają na nowy stadion. Nie-
stety brak widocznego postępu
prac zaczyna niepokoić nawet
największych optymistów. Ki-
bice ściśnięci na starej trybunie
mieszczącej 3 tysiące osób  po-
woli tracą cierpliwość. Z tego
powodu ich przedstawiciele
udali się do spółki „Stadion w
Zabrzu” odpowiedzialnej za bu-
dowę areny im. Ernesta Pohla.
Ci przekazali, że prace powinny
ruszyć w ciągu miesiąca. Za-
pewniali również, że obecnie
wszystkie siły skupiają się w
biurach i pracowniach tak, aby

dopilnować wszystkich formal-
ności i procedur. 
Spółka obiecała pomoc przy
projekcie nagłośnienia „gniaz-
da” w sektorze gospodarzy i
gości oraz organizacji sklepiku
klubowego. Przesłano też ogło-
szenia przetargowe na wyko-
nanie robót ogólnobudowla-
nych do Dziennika Urzędowego
Unii Europejskiej. Na rozstrzyg-
nięcie czekają jeszcze przetargi
na budowę m.in. zadaszenia,
oświetlenia, nagłośnienia czy
centralnego ogrzewania. Firma,
która złoży najlepszą ofertę bę-
dzie mogła od razu rozpocząć
zaplanowane prace. 

Prace ruszą za miesiąc?
Kibice Górnika naciskają 

W ubiegłą środę tuż po go-
dzinie 16 charakterystyczny
szpital definitywnie przeszedł
do historii. Zainstalowane
ładunki wybuchowe zadzia-
łały bez zarzutów, zamienia-
jąc budynek w betonowe gru-
zowisko. W ścianach i fun-
damentach ostatniego bloku
wywiercono 250 otworów, w
które wprowadzono 40 ki-
logramów materiałów wybu-
chowych. Do odpowiedniej
synchronizacji eksplozji użyto
190 zapalników. Rozbiórka

budynku rozpoczęła się już
w marcu. Wtedy też rozpo-
częto usuwanie sąsiadujących
obiektów oraz wyburzono 14
metrowy szyb windy. Dwa
tygodnie później wysadzono
dwunastokondygnacyjny
blok „B” 

Niegdyś szpital miał zapew-
niać 1200 miejsc dla pacjen-
tów. Jego budowa rozpoczęła
się w 1978 roku i miała być
to jedna z największych ta-
kich inwestycji w Polsce. Nie-

stety rozmach okazał się za-
bójczy – zanim ukończono
budowę skończyły się pie-
niądze. To oznaczało począ-
tek końca „szpitala Religi”.
Obecnie właściciele działki
czyli Śląski Uniwersytet Me-
dyczny ma w planach po-
dzielenie działki na mniejsze
części oraz odsprzedanie ich
deweloperom. Najpierw jed-
nak trzeba posprzątać po-
zostałe po rozbiórce 5 tys.
metrów sześciennych gruzu.

To już koniec Szpitala „Religi”

Mieszkańcy zadecydują w jaki
sposób wykorzystać aż trzy
miliony złotych. Wszystko za
sprawą powołania budżetu
obywatelskiego. Władze mias-
ta wzięły przykład z innych
śląskich miast, które pozwo-
liły zadecydować obywatelom
o inwestycjach. W ubiegły
poniedziałek 19 maja, za-
brzańscy radni powołali dzie-
sięcioosobową komisję, która
ma zająć się tworzeniem pro-
jektu oraz zasadami funkcjo-
nowania tego specyficznego
budżetu. Na razie nie wia-

domo dokładnie jak będzie
wyglądać głosowanie, ani ja-
kie kryteria zadecydują o rea-
lizacji danego pomysłu. O
tym jaka suma będzie trafiać
w ręce zabrzan zadecyduje
prezydent Małgorzata Mań-
ka-Szulik. Obecnie sugero-
wana kwota  będzie wydzie-
lona z budżetu miasta w po-
staci rezerwy celowej. Przed-
stawiciele władz mają nadzie-
ję, że środki nie zostaną prze-
kazane na bieżące potrzeby
tylko na inwestycje i kreację
nowych inicjatyw. 

Zabrze odda budżet
obywatelom
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Horoskop

Baran 21.03-20.04
Ten tydzień będziesz mógł zaliczyć
do udanych. W nowej pracy do-
staniesz możliwość swobodnego
działania.

Byk 21.04-20.05
Wprawdzie na początku tygodnia
pojawi się chaos, ale szybko sobie
z nim poradzisz. Na szczęście w
domu rozkoszować się będziesz
spokojem.

Bliźnięta 21.05-21.06
Kolejne inwestycje przyniosą już
wkrótce spore zyski. Nie warto
jednak przedwcześnie świętować.
Jeden mały błąd i możesz ponieść
porażkę.

Rak 22.06-22.07
Czeka Cię czas wymarzonego od-
poczynku. Przestań zadręczać się
licznymi obowiązkami. Należy
Ci się odrobina urlopu.

Lew 23.07-23.08
Niestety szarpaniny i komplikacji
z początkiem tygodnia ci nie za-
braknie. Na szczęście te trudności
będą tylko chwilowe. W kolejnych
dniach nadejdzie spokój.

Panna 24.08-22.09
Naucz się cieszyć drobiazgami.
Także dziel się z innymi tym, co
posiadasz. Przestań się cały czas
denerwować sytuacją finansową.
Nie jest tak źle.

Waga 23.09-23.10
Rozglądnij się za zajęciem, które
pozwoli ci rozwinąć skrzydła.
Dzięki temu odzyskasz chęć do
życia. Będziesz cieszyć się nade-
jściem wiosny i nowymi wyzwa-
niami.

Skorpion 24.10-22.11
Zobacz jak szybko płynie czas.
W tym tygodniu możesz zreali-
zować marzenia z przeszłości.
Stwórz mapę hierarchii ważności,
przyda Ci się w tym pracowitym
tygodniu. 

Strzelec 23.11-21.12
Nie odkładaj niczego na później.
Taka postawa nie pozwala Ci się
rozwijać. Podejmuj odważne i dy-
namiczne decyzje.

Koziorożec 22.12-20.01
Powoli wpadasz w rutynę, działasz
jak automat. Może to rozsądek,
a może strachliwość, jednak taka
sytuacja może doprowadzić do
szybkiego wypalenia.

Wodnik     21.01-19.02
Temperatura za oknem jest ciągle
niestabilna. Pamiętaj o swojej od-
porności i zdrowiu. 

Ryby 20.02-20.03
Zawsze wspiera Cię grupa wier-
nych sojuszników. Doceń to!
Z pewnością wspólnie uda się
Wam osiągnąć wyznaczony cel.
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