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Tarnowskie Góry
chcą być powiatem
grodzkim

Pierwsze źródło informacji

Prace
na�DTŚ
nie�staną

W czasie sesji, na której radni dys-
kutowali o zmianach, burmistrz
przypomniał, że w czasach reformy
samorządowej mówiono, iż więk-
szość podatków ma być rozdzielana
„na dole”, w samorządach. - Tak
się nie stało, a budżet centralny na-
dal konsumuje lwią część płaconych
przez nas podatków - mówił. -  Jeśli
aktualnie trwają prace nad prezy-
denckim projektem zmian w ustawie
samorządowej, które mają uspraw-
nić pracę samorządów, to naszym
zdaniem trzeba zastanowić się nad
zmianami uprawnień niektórych
miast – argumentował przewodni-
czący rady Stanisław Kowolik. Radny
Tomasz Olszewski, sprawozdawca
projektu uchwały, wskazał przy tym,
że samorządy od dawna zgłaszają
potrzebę zmiany niektórych prze-
pisów.

Burmistrz przekonywał, że Tar-
nowskie Góry poradzą sobie z pro-
wadzeniem zadań powiatu. Zresztą
od dawna częściowo je realizują. -
Prowadzimy bibliotekę, muzeum,
pomagamy powiatowi w utrzymaniu
dróg, zastępujemy powiat w kosz-
townej organizacji transportu pub-
licznego - wyliczał Czech. Stanisław
Kowolik dodał, że inicjatywa zmie-
rzająca do zwrócenia uwagi na nie-
dostateczne uprawnienia miast jest
przemyślana. - Aspekty doraźne ta-
kie jak zła sytuacja szpitala czy kło-
poty finansowe powiatu nie mają
tu żadnego znaczenia - wyjaśniał
przewodniczący, tłumacząc, że brak
absolutorium dla zarządu powiatu
czy negatywna opinia Regionalnej
Izby Obrachunkowej nt. sposobu
wykonania przez powiat budżetu w

2013 roku nie mają wpływu na za-
miary miasta.

Zdaniem burmistrza przejęcie za-
dań od powiatu nie będzie trudne:
miasto ma narzędzia w postaci wy-
działów zajmujących się szkołami,
drogami, sprawami społecznymi
i związanymi z gospodarką nieru-
chomościami. W tej ostatniej kwestii
realizowany przez miasto – z udzia-
łem środków europejskich – System
Informacji o Terenie, doskonale
wspomoże działania w sferze zadań
geodezyjnych. Radny Marek Jawor-
ski zaznaczył, że w sytuacji, kiedy
Zarządowi Dróg Powiatowych – po-
dobnie jak jego odpowiednikom
w całym kraju - często brakuje pie-
niędzy na remonty dróg, przejęcie
od niego zadań jest próbą przejęcia
odpowiedzialności.
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Już ponad 700 gliwickich rodzin
wielodzietnych przystąpiło do
programu „Rodzina 3+”.
Już ponad 700 gliwickich ro-
dzin wielodzietnych przystąpiło
do programu „Rodzina 3+”.
Do tej pory wydano ponad 3,5
tys. kart rabatowych upraw-

niających m.in. do 50 proc.
zniżek na wybrane usługi
w Gliwicach. Partnerami
przedsięwzięcia jest 40 pod-
miotów – 13 miejskich i 27
prywatnych. O „Rodzinie 3+”
zrobiło się ostatnio głośno. Pre-
zydent Bronisław Komorowski
wraz z małżonką postanowili
docenić samorządy, które dzia-

łają na rzecz rodzin wielodziet-
nych. W gronie wyróżnionych
miast znalazły się również Gli-
wice. Para prezydencka po-
dziękowała Gliwicom za wkład

i zaangażowanie w budowaniu
dobrego klimatu dla rodzin.  
Program „Rodzina 3+”, skie-
rowany do rodzin wielodziet-
nych, działa w Gliwicach od
stycznia 2013 roku. To bardzo
ważny element polityki pro-
rodzinnej realizowanej przez
władze samorządowe. 

— Znamy problemy z jakimi

borykają się na co dzień ro-
dziny wielodzietne i dlatego,
jako jeden z pierwszych sa-
morządów, wprowadziliśmy
dla nich system ulg

i preferencji. Cieszy nas, że
z tej formy wsparcia korzysta
w tej chwili już ponad 700
rodzin –mówi Krystian To-
mala, zastępca prezydenta
Gliwic. 

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ
DO PROGRAMU?
Uczestnikami programu „Ro-

dzina 3+” mogą być członkowie
rodzin wielodzietnych, miesz-
kający wspólnie w Gliwicach
– rodzice (lub rodzic) i inni
opiekunowie (lub opiekun),

którzy mają na utrzymaniu
troje lub więcej dzieci w wieku
do 18. roku życia lub do 24.
roku życia – jeżeli dziecko uczy
się albo studiuje. W programie
może uczestniczyć każda ro-
dzina wielodzietna niezależnie
od osiąganego dochodu. Aby
wziąć udział w programie na-
leży wyrobić w Urzędzie Miej-

skim w Gliwicach specjalną
kartę uprawniającą do zniżek
i rabatów.  Karta wydawana
jest bezpłatnie. 

IM WIĘCEJ, TYM TANIEJ
W Gliwicach karty „Rodzina
3+” uprawniają do 50 proc.
zniżek od cen za korzystanie
z miejskich obiektów sporto-
wych i kulturalnych, takich
jak: pływalnie: Mewa, Delfin
i Olimpijczyk, Kąpielisko Leśne,
ośrodek w Czechowicach,
sztuczne lodowisko Piruet, kor-
ty tenisowe przy ul. Kosynie-
rów, Gliwicki Teatr Muzyczny,
Muzeum, Kino Amok. W pro-
gramie uczestniczy też 27 in-
nych podmiotów – prywatnych
— oferujących usługi i towary
w systemie rabatowym np. za-
biegi rehabilitacyjne, wymianę
opon, zakup podręczników,
naukę języka obcego czy zakup
materiałów budowlanych.
—Dziękuję przedsiębiorcom,
którzy przystąpili do akcji, za
zrozumienie wobec idei oraz
gotowość do współpracy –
dodaje Krystian Tomala, który
pod koniec czerwca w War-
szawie odebrał podziękowania
za realizowany w Gliwicach
program „Rodzina 3+” z rąk
Prezydenta RP, Bronisława
Komorowskiego oraz jego mał-
żonki. 

„RODZINA 3+”.
PROGRAM Z GLIWIC
Pod koniec czerwca w Pałacu

Prezydenckim Anna i Broni-
sław Komorowscy spotkali się
z przedstawicielami samorzą-
dów, które wprowadziły „Kartę
Dużej Rodziny” oraz instytucji
partnerskich Ogólnopolskiej
Karty Dużej Rodziny. W gronie
zaproszonych do udziału
w spotkaniu znalazły się rów-
nież Gliwice z programem „Ro-
dzina 3+”. Prezydent Komo-
rowski podkreślał znaczenie
wspólnego działania, którym
można osiągnąć coś, co jest
szczególnie wartościowe - kon-
kurencję na rzecz dużych ro-
dzin. – Chciałem wyrazić
moją głęboką nadzieję, że
i rodziny i wszyscy, którzy
uważają, że działanie na rzecz
polskich rodzin jest wiele war-
te, jest rzeczą cenną, że dadzą
temu wyraz także w czasie
wyborów samorządowych,
nagradzając tych samorzą-
dowców, którzy się w tę wiel-
ką akcję zaangażowali – pod-
sumował Prezydent RP. Bro-
nisław Komorowski pod-
kreślał też, że to, co dotąd
udało się zrobić w sprawie

„Karty Dużej Rodziny” zarówno
na poziomie samorządu, jak
i rządu to wiele, ale nie można
na tym poprzestać. Kolejnym
krokiem powinny być zmiany
w systemie podatkowym, pre-
ferujące „tych, którzy płacąc
podatki na rzecz całego spo-
łeczeństwa jednocześnie dźwi-
gają na własnych plecach ciężar
odpowiedzialności za siebie
i za większą rodzinę”. 

str. 2...082

Gliwicki program doceniony.

„Rodzina 3+” na
piątkę z plusem

Dodatkowe informacje
o „Karcie Dużej Rodziny”
i programie „Rodzina 3+”
są dostępne na stronie

internetowej

www.gliwice.eu.
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Mieszkańcy wybiorą
inwestycjePrace na DTŚ

nie staną!
Jest porozumienie

Wpis prezydenta Frankiewicza na fa-
cebooku był z pewnością informacją
dnia. Przypomnijmy. Problemy pojawiły
się wraz z zablokowaniem przez Minis-
terstwo Infrastruktury i Rozwoju ponad
50 milionów euro pochodzących z Eu-
ropejskiego Banku Inwestycyjnego. Nie-
terminowe płatności odbiły się na tempie
prowadzonych prac. Aby budowa nie
stanęła Gliwice dołożyły do budowy
„średnicówki” ok. 20 mln zł z własnego
budżetu. Niestety pomimo tego widmo
utraty płynności finansowej zaczęło cią-
żyć nad wykonawcami. 

Środki z rezerwy subwencji ogólnej bu-
dżetu państwa spływały późno i do tego
w kwotach dużo mniejszych niż wnio-
skowane. To doprowadziło do sytuacji,
w której firmy znajdujące się na placu
budowy znacząco ograniczyły swoje dzia-
łania, zajmując się tylko zabezpieczeniem

inwestycji. Główny wykonawca zagroził
nawet zejściem z placu budowy.

Sytuacja była niezwykle napięta. Aby roz-
wiązać spór zaaranżowano spotkanie po-
między zainteresowanymi stronami. W
sprawę zaangażował się poseł Platformy
Borys Budka. - W ostatnich tygodniach,
gdy sytuacja stała się podbramkowa
i groziło faktyczne zaprzestanie prac na
ostatnim odcinku, udało mi się dopro-
wadzić do spotkania u pani premier
Bieńkowskiej, na której wszystkie strony
przedstawiły swoje obawy, a także wa-
runki dalszej współpracy. Udało się wy-
pracować porozumienie zadowalające
wszystkich, co będzie skutkować nie-
zwłocznym wznowieniem prac na DTŚ.
- komentuje poseł.

Podczas rozmów osiągnięto porozumienie,
które umożliwia kontynuację budowy.

Według ustaleń, wykonawcy powinni
otrzymać zaległe pieniądze do 26 lipca. -
Dla mieszkańców aglomeracji śląskiej,
a szczególnie kierowców, ta droga ma
kluczowe znaczenie. Dlatego szukaliśmy
w ministerstwie odpowiedniego rozwią-
zania. Teraz je mamy i liczymy na spraw-
ne dokończenie spraw – powiedział Wice-
minister Infrastruktury i Rozwoju Adam
Ździebło.

Za dokończenie prac odpowiadają miasta,
przez które przebiega inwestycja, a także
samorząd województwa śląskiego. Strony
osiągnęły porozumienie we wszystkich
spornych kwestiach dotyczących finan-
sowania DTŚ. Choć wszystko zakończyło
się pomyślnie, to nie trudno sobie wyob-
razić skutki jakie wywołałoby całkowite
zatrzymanie prac. Miejmy nadzieję, że
już nic nie zakłóci prac na ostatnim od-
cinku Drogowej Trasy Średnicowej.

Pierwsze takie na świecie!
Czarne skrzynki w kopalni
Sośnica-Makoszowy

Lista poszczególnych propo-
zycji pojawi się na oficjalnej
stronie internetowej miasta
już 22 lipca. Tam też odbędzie

się sondażowe głosowanie, któ-
re potrwa do 4 sierpnia. Za-
dania podzielone będą na trzy
kategorie: inwestycje, remonty
oraz pozostałe wydatki bieżące.
Do każdej z grup przyporząd-
kowana zostanie łączna kwota,
jaka będzie w danym roku
przeznaczona na realizację
przedsięwzięć z danej kategorii.
Wyniki sondażu poznamy 21
sierpnia. Warto wziąć czynny
udział w kształtowaniu miej-
skiego budżetu. Dzięki takim
działaniom aktywnie przyczy-
niamy się do kształtowania
naszego otoczenia. Mieszkańcy,
którzy sami decydują o zmia-
nach jakie pojawią się w Gli-
wicach z pewnością będą an-
gażować się w kolejne społecz-
ne inicjatywy. 

Czarne skrzynki kojarzące się
do tej pory głównie z trans-
portem lotniczym, teraz zjadą
pod ziemię, aby analizować
zagrożenia i warunki pracy.
To szczególnie ważne po ostat-
nich doniesieniach dotyczących
nagminnego fałszowania po-
miarów w KWK Sośnica-Ma-
koszowy. Według prasowych
doniesień, górnicy byli zmu-
szani do pracy przy kilkukrot-
nym przekroczeniu dopusz-
czalnej normy stężenia meta-
nu. Nowy system kontroli ma
skutecznie ukrócić śmiertelnie
niebezpieczne praktyki. Urzą-
dzenia będą monitorować sy-
tuację nieza leż nie od ko pal -
nia nych przy rzą dów. Czarne
skrzynki pojawiły się również
w kopalni Borynia Zofiówka-
Jastrzębie, Wujek, Murucki-
Staszic oraz Polkowice-Siero-
szowice należącej do KGHM.

Prezes Wyższego Urzędu Gór-
niczego Mirosław Ko ziu ra
przekonuje, że gór ni cze czar -

ne skrzyn ki są uni ka to wym
rozwiązaniem na globalną ska-
lę. Po dob nych nie było dotąd
w żadnej ko pal ni na świe cie.
Je że li się spraw dzą, Pol ska bę -
dzie pio nie rem w tej for mie
mo ni to rin gu za gro żeń w gór -
nic twie.
Specjalistyczne czujniki będą
instalowane w rejonach gdzie
występują szczególne zagro-
żenia. Oczywiście ich docelowe
położenie będzie co jakiś czas
zmieniane, aby dokładnie od-
wzorować pomiar. Inwestycja
kosztowała około 2 milionów
złotych i ma zapewnić bezpie-
czeństwo wszystkim pracują-
cym pod ziemią górnikom.

Jeszcze w tym miesiącu gliwiczanie będą
mogli sami wybrać niektóre z inwestycji,
które zostaną zrealizowane w 2015 roku.

—Właśnie wracam z Warszawy, gdzie podczas spotkania z wicepremier Elżbietą Bieńkowską
i marszałkiem Mirosławem Sekułą udało się nam osiągnąć porozumienie w sprawie zapewnienia
finansowania budowy DTŚ. 

W ubiegłym roku miesz-
kańcy uznali za najważ-
niejsze m.in. wykonanie
nowych miejsc postojo-
wych przy ul. Piaskowej
w Łabędach, budowę
chodnika i miejsc parkin-
gowych wzdłuż ul. Koper-
nika, a także powstanie ko-
lejnego chodnika i przej-
ścia dla pieszych przy ul.
Toszeckiej w sąsiedztwie
Ośrodka Wypoczynkowe-
go Czechowice.

➽➽➽ze str.❶
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Oczywiście inwestycje nie będą do-
tyczyć wyłącznie budynków. Niektórzy
szkoły zyskają nowe miejsca do za-
bawy i uprawiania sportów. Wielo-
funkcyjne boisko o sztucznej na-
wierzchni, bieżnia prosta 60-metrowa
i skocznia w dal powstaną m.in. przy
Szkole Podstawowej nr 5 przy
ul. Żwirki i Wigury. W ramach

inwestycji o wartości ponad 1,6 mln
zł zmieni się także otoczenie szkoły.
Przewidziano tam nowe ogrodzenie,
chodniki, drogę pożarową i plac ma-
newrowy, jak również rozbudowę ze-
wnętrznego monitoringu. 

Jedną z największych planowanych
modernizacji będzie remont budynku

Zespołu Szkolno-przedszkol-
nego nr 2 przy ul. Kopernika.
Tegoroczne wakacje upłyną tu pod
znakiem odnowienia dwóch seg-
mentów,w których znajdują sale
lekcyjne, zaplecze kuchenne, jadal-
nia, pokój nauczycielski, pracownie
komputerowe, świetlice oraz bib-
lioteka. Koszt inwestycji wyniesie
ponad 2 mln złotych.

Oczywiście również w tym roku zo-
staną przeprowadzone prace termo-
modernizacyjne, które pozwolą za-
oszczędzić dodatkowe środki w se-
zonach grzewczych. Roboty będą opie-
rały się na ocieplaniu ścian zewnętrz-
nych, wymianie stolarki okiennej,
drzwiowej oraz instalacji centralnego
ogrzewania. Łączny koszt to ponad
7,2 mln zł. 

Na te inwestycje miasto pozyskało
dofinansowanie w wysokości ponad
4 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Najmłodsi
uczniowie zyskają nowe place zabaw
w ramach rządowego programu „Ra-

dosna Szkoła”. W tym roku instalacje
pojawią się przy SP nr 2, SP nr 36 
i SP nr 38. Dzięki temu wszystkie
gliwickie podstawówki będą posiadać
nowoczesne miejsce do zabawy dla

maluchów. Przedsięwzięcie zostało
w połowie sfinansowane z środków
budżetu państwa w wysokości ponad
2 milionów złotych w ramach pro-
gramu „Radosna Szkoła”.

PIŁKA DO SIATKÓWKI
PLAŻOWEJ BAHIA FRUIT
KIPSTA

Przeznaczenie: do gry w siatkówkę pla-

żową na piasku i innych nawierzchniach

(na trawniku, w ogrodzie itp.). Ta piłka do

siatkówki plażowej ma miękką powłokę,

która minimalizuje ból odczuwany pod-

czas przyjęcia i pozwala czerpać jak naj-

większą przyjemność z gry.

29zł
99

AKTYWNE LATO NA PLAŻY I W WODZIE

ARTENGO EASY SET
3 M ARTENGO
Przeznaczenie: do nauki gry

badmintona przez zabawę.

Odpowiedni dla każdego!

Graj, gdzie tylko zechcesz!

159zł
99

NOWA�CENA

149zł
99

34zł
99

MATA PLAŻOWA
SEAC SUB
Przeznaczenie: dla osób

uprawiających sporty

wodne. 180 x 90 cm.

Idealna do ochrony ręcznika

plażowego przed piaskiem.

Praktyczna i komfortowa

mata plażowa!

NAMIOT PLAŻOWY
IWIKO nieb/ziel TRIBORD
Przeznaczenie: dla osób uprawiających

sporty wodne, na plażę. Namiot plażowy

do ochrony przed słońcem i wiatrem.

180 x 110 x 90 Namiot plażowy IWIKO

można rozłożyć i złożyć jednym ruchem

dzięki technologii ONE MOVE SYSTEM.

180 x 110 x 90 cm.

129zł
99

17 milionów
na remonty szkół

Choć uczniowie i nauczyciele mają wakacje, w gliwickich szkołach nadal panuje gwar. Wszystko za sprawą licznych remontów. W tym roku miasto zainwestuje aż 17 milionów złotych
w 64 gliwickie placówki edukacyjne, wśród nich znalazły się przedszkola, podstawówki, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. W zależności od potrzeb remonty będą obejmować
naprawy dachów, remonty klas i sanitariatów oraz wymianę okien i drzwi. Gdy uczniowie wrócą do szkolnych ławek większość prac będzie już ukończona.

17 milionów 
na remonty szkół
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W poprzednim numerze pisaliśmy o dodatko-
wych kosztach jakie poniesie Zabrze przy okazji
mocno nagłośnionej sprzedaży gruntów dla
IKEI. Okazało się bowiem, że z sprzedanej za
22 miliony działki jedynie 10% należy do
miasta. Reszta to własność Skarbu Państwa.
Całość obejmuje teren o powierzchni około 9
hektarów. Wykorzystywany był on w przeszłości
jako zwałowisko kamienia górniczego i osadniki
mułowe pobliskiej Kopalni Węgla Kamiennego
Zabrze-Bielszowice. W ogłoszeniu przetargo-
wym zastrzeżono m.in., że sprzedawany teren
jest mocno nierówny. Miasto zobowiązało się

przeprowadzić na własny koszt jego tzw. ma-
kroniwelację, czyli wyrównanie. Przypominamy,
że dla przeprowadzenia projektowanego przy-
gotowania terenu konieczne będzie wbudowanie
około pół miliona m3 materiału budowlanego
i mas ziemnych.

Przetarg na makroniwelację terenu pod przy-
szłą inwestycję Inter IKEA Centre Polska S.A.
został już rozstrzygnięty. Wygrała go firma
Eko-Trans z Wieszowej. Wykona ona prace za
5 milionów złotych. Przedstawione oferty mocno
odbiegały od siebie wysokością proponowanych
cen. Pozostałe opiewały na kwotę: 8mln, 8,6mln,

11,5mln 15,9 mln i 19,5 mln. Zainteresowaliśmy
się sprawą tak dużych rozbieżności w wycenie
robót i 26 czerwca wysłaliśmy do Biura Zamó-
wień Publicznych pytania z czego wynikają
tak duże rozpiętości cenowe ofert, oraz ile
wynosi cena materiału (z narzutami i bez) do
wbudowania w wygranej ofercie? Biuro Za-
mówień Publicznych nie odpowiedziało i prze-
kazało nasze pytania do Biura ds. Inwestorów
i Wydziału Ekologii. Do dzisiaj nie otrzymaliśmy
odpowiedzi.

Przypomnijmy również, że teren wykorzy-
stywany w przeszłości między innymi jako

zwałowisko kamienia górniczego został wy-
dzierżawiony prywatnej firmie, która wygrała
konkurs pomimo iż przedstawiła najmniej ko-
rzystną ofertę finansową spośród trzech ubie-
gających się o wydzierżawienie tego terenu.
Zasiliła budżet miasta kwotą niespełna 250
tys. pomimo, że inna firma, która również
starała się o ten kontrakt chciała zapłacić
miastu prawie 2,5 mln złotych! Jak podają
niektóre źródła, na eksploatacji hałdy można
było zarobić nawet 9 mln zł.

zł
99

BUTY DO WODY 100
MĘSKIE TRIBORD
Przeznaczenie: dla mężczyzn

uprawiających sporty wodne,

do chodzenia w wodzie i po

skałach, na dojściach do plaży.

Do ochrony stóp w wodzie.

39

ZESTAW KARAIBY 100
JUNIOR TRIBORD

Przeznaczenie: do snorkelingu od 4 do 9

lat. Zestaw zawiera płetwy, maskę i fajkę,

sprzedawany z torbą na ramię. Solidny

zestaw w dobrej cenie.

49zł
99

SZORTY SURFING MĘSKIE
HENDAIA TRIBORD

Przeznaczenie: do sportów uprawianych

na falach. Proste i zawsze modne szorty

kąpielowe. Nowy model, zaprojektowany

i zoptymalizowany, aby zapewnić jeszcze

więcej wygody: tasiemka ściągająca, kie-

szeń z tyłu, impregnowana tkanina,

siatka wewnętrzna.

NAMIOT PLAŻOWY
IWIKO nieb/ziel TRIBORD
Przeznaczenie: dla osób uprawiających

sporty wodne, na plażę. Namiot plażowy

do ochrony przed słońcem i wiatrem.

180 x 110 x 90 Namiot plażowy IWIKO

można rozłożyć i złożyć jednym ruchem

dzięki technologii ONE MOVE SYSTEM.

180 x 110 x 90 cm.

19
zł
99

NOWA�CENA

14
zł
99

GLIWICE, AL. Jana Nowaka Jeziorańskiego 7

129zł
99

Zabrze traci miliony
po raz drugi
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Kardio-Med Silesia to spółka,
która ma za zadanie wspierać
rozwój i wdrażanie w życie no-
woczesnych technologii me-
dycznych. Swoje udziały mają
w niej Śląskie Centrum Chorób
Serca, Miasto Zabrze oraz Fun-
dacja Rozwoju Kardiochirurgii.
Uniwersytet Medyczny jest part-
nerem strategicznym.

Spółka działa już od 2011 roku
realizując różne programy ba-
dawcze. Jej nową siedzibą ma
być Park Technologii Medycz-
nych, który już w przyszłym
roku powinien stanąć na skrzy-
żowaniu ulic Cieszyńskiej i Cu-
rie-Skłodowskiej. W poniedzia-
łek oficjalnie rozpoczęła się
budowa. 

W Parku znaleźć mają się m.in.
Centrum Rozwoju Technologii
Telemedycznych, Laboratorium
Medycyny Regeneracyjnej i Izo-
lowanych Tkanek i Narządów,
Laboratorium Genomiki czy La-
boratorium Robotyki i Symulacji
Szkoleniowej. 

- Podejmując ambitne wyzwa-
nia wskazujemy kierunek roz-
woju Zabrza jako miasta nauki,
medycyny i nowoczesnych tech-
nologii. - napisała na facebooku
prezydent Zabrza. - Niezwykle
cenne jest to, że innowacyjne
w skali kraju i Europy przed-
sięwzięcia jak budowa Parku
Technologii Medycznych potra-
fią zintegrować tak wiele insty-
tucji, firm i organizacji.

Ruszyła budowa Parku Technologii Medycznych
nowej siedziby Kardio-Med Silesia

R E K L A M A
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Przy ulicy Łowieckiej prawie gotowy jest już
nowy chodnik. Budowlańcy układają już
ostatnie metry kostki brukowej, a na miejscu
trwają prace wykończeniowe. - Ukończenie
prac powinno nastąpić w ciągu najbliższych
dwóch tygodni – zapowiada Joanna Czy-
żewska, kierownik Miejskiego Zarządu Ulic
i Mostów. Kończące się właśnie prace  to III

i IV etap budowy chodnika, pierwsze etapy
zrealizowano w roku ubiegłym. Tym razem
na miejscu pojawiło się blisko 400 metrów
chodnika. Koszt prac na Łowieckiej to blisko
100 tysięcy złotych, za kolejnych 85 tysięcy
złotych kosztować będzie chodnik przy ul .
Szczygłów. Tam prace rozpoczną się jeszcze
w tym tygodniu.

- Coś, co nie działa tak, jak powinno, my
chcemy usprawnić, a przynajmniej zasyg-
nalizować, że nie wszystko w samorządach
powiatowych działa w sposób właściwy –
mówił. Kazimierz Szczerba przyznał, że
inicjatywę w tej sprawie należy podjąć wska-
zując, że powiaty w ogóle należy zlikwidować.
Inni radni opozycji wahali się wskazując,
ze nieznane są im koszty takich zmian.

W dyskusji pojawiła się także sprawa szpi-
tala. Czy „przeszedłby” on pod zarząd mias-
ta? - Szpital to spółka, o jego przejęciu
moglibyśmy zdecydować po koniecznej
restrukturyzacji  i – przede wszystkim –
w porozumieniu z pozostałymi gminami
tarnogórskiego powiatu „obwarzankowe-
go” – zastrzegł burmistrz. Ostatecznie
uchwałę poparło 15 radnych, jedynie czworo
radnych z klubu PO było przeciw. - Zazna-
czam, że nam chodzi o rozwiązanie syste-
mowe, o zasygnalizowanie problemu, który
samorządy zgłaszają od dawna -  komen-
tował burmistrz.

Droga o uzyskania przez Tarnowskie Góry
praw grodzkich jest długa. Na taką zmianę
musi się zdecydować rząd, a potem sejm i
senat, bo to parlament musi wprowadzić
zmiany w ustawie o samorządzie powiato-
wym. Przypomnijmy, że według ustawy
prawa powiatów grodzkich mają w Polsce
miasta powyżej 100 tys. mieszkańców.
Wśród nich są jednak także miasta będące
wcześniej miastami wojewódzkimi takie jak
Krosno, Tarnobrzeg czy Skierniewice, która
mają poniżej 50 tysięcy mieszkańców
a więc mniejsze niż Tarnowskie Góry (w
których mieszka około 61 tys. osób). Tar-
nogórska inicjatywa nie jest pierwszym tego
typu pomysłem. W 2006 roku podczas
Ogólnopolskiej Konferencji „Miasta Prezy-
denckie – powiatami grodzkimi” w Inow-
rocławiu prezydenci i burmistrzowie 19
miast – w tym Tarnowskich Gór - zwrócili
się do Prezydenta RP, Sejmu i Senatu oraz
Prezesa Rady Ministrów o przyznanie im
praw powiatu grodzkiego.

Twórcy ze Stowarzyszenia Artystów Śląskich
zapraszają pod tarnogórski Ratusz na warsz-
taty dla dzieci. Malowanie, rysowanie, ro-
bienie kwiatów z papieru, decoupage, to
tylko niektóre z umiejętności, które szlifować
można w trakcie warsztatów zorganizowa-
nych przez tarnogórskich artystów. - Za-
praszamy wszystkich, którzy w kreatywny
sposób chcą spędzić sobotnie popołudnia
i przy okazji czegoś się nauczyć - mówi
Beata Hetmańczyk z SAŚ. Warsztaty

zorganizowane dzięki tzw. małemu grantowi
Urzędu Miasta Tarnowskie Góry odbywać
będą się we wszystkie soboty lipca w godz.
11.00-16.00. Oprócz uczestnictwa w zaję-
ciach na miejscu będzie okazja do podzi-
wiania - i kupowania – prac lokalnych, tar-
nogórskich artystów. - Każdy z małych
uczestników  warsztatów może liczyć na
poczęstunek  - zapowiada Mirosław Ogiń-
ski, który będzie uczył m.in. malowania
i rysunku.

Kolejne chodniki
wyremontowane

Artystyczne soboty
dla dzieci

Tarnowskie Góry
chcą być powiatem grodzkim

➽➽➽ze str.❶
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BIURO REKLAMY

44-100 Gliwice,
ul. Górnych Wałów 52/13

Nowy lokal otwar-
ty przy ul. Górnych
Wałów w Gliwi-
cach zapewni Ci
profesjonalną po-
moc i komfort
ćwiczeń. Siłownia
otwarta całą dobę
pozwoli Ci na ela-

styczne dopasowanie treningów do planu dnia. Już
nie musisz przejmować się ograniczeniami związa-
nymi ze ścisłymi godzinami otwarcia. To doskonały
moment, aby zrobić coś dla siebie i swojego zdrowia
– szczególnie przed wakacjami. W dążeniu do wy-
marzonej formy pomoże Wam wykwalifikowana i
doświadczona kadra. Każdy może liczyć na indywi-
dualne porady, które pozwolą osiągnąć wyznaczone

cele. Zarówno instruktorzy fitness jak i trenerzy
sprawią, że nawet najtrudniejsze ćwiczenia będą
przyjemne. Ze względu na ich zaangażowanie i
ogromną wie-dzę, każdy będzie się czuć komfortowo
niezależnie od swoich umiejętności.

Siłownia jest wyposażona w profesjonalny sprzęt
wysokiej klasy, w tym sprzęt do ćwiczeń siłowych
oraz urządzenia typu „cardio”. Zgodnie z założeniami
będzie to klub dla każdego –bez względu na wiek,
stan zdrowia czy też kondycję fizyczną. Nowoczesne
wyposażenie pozwoli  kulturystom na fachowe
przygotowanie do zawodów. Natomiast, osoby mniej
doświadczone będą mogły liczyć na opiekę trenerów
personalnych, którzy pomogą w doborze ćwiczeń,
ich starannym wykonaniu, a także ułożą profesjonalne
plany treningowe.

Chcesz poprawić sylwetkę
lub�popracować�nad�kondycją?
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Na miejscu dostępne są odżywki, suplementy,
„spalacze tłuszczu” dla kobiet i mężczyzn,
witaminy i minerały, preparaty białkowe. 
Co więcej, w klubie skorzystać będzie można
z porad dietetyków i usług rehabilitantów.

Artykuł sponsorowany

Wydawca: BIG BANG Media Wydawnictwo Prasowe
44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 52/13

tel./fax 32-332 50 96
Redaktor naczelny: Marek Morawiak

Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Sosnowiec, ul.
Baczyńskiego 25A

Redakcja zastrzega sobie prawo do edycji
nadesłanych tekstów. Wydawca nie ponosi

odpowiedzialności za treść otrzymanych reklam i
ogłoszeń.  

HOROSKOP

 Baran 21.03-20.04
Pewność siebie ułatwia życie.
I w tym tygodniu ta postawa przy-
niesie Ci poklask. Ktoś spoza zna-
nego Ci środowiska zaproponuje
ciekawą współpracę. 

 Byk 21.04-20.05
W tym tygodniu wypłyniesz na
spokojniejsze wody. Szybko zapo-
mnisz o niedawnych przejściach.
Spróbuj wykorzystać ten czas i od-
robinę odpocznij.

 Bliźnięta 21.05-21.06
Najwyższa pora zabrać się za re-

mont mieszkania. Jest już w fa-
talnym stanie. Przesuwanie go
w nieskończoność grozi kolejną
kłótnią z najbliższą Ci osobą.

 Rak 22.06-22.07
Nie szalej bezmyślnie. Brawura
może skończyć się gipsem. Odwaga
nie musi oznaczać ryzyka. Ko-
niecznie sfilmuj swoją podróż. Zna-
jomi będą Ci zazdrościć.

 Lew 23.07-23.08
Jeszcze tylko ten tydzień spędzisz
przy pracowniczym biurku. Przed
urlopem zamknij wszystkie sprawy.
W weekend z całą rodziną będzie
już pakować walizki.

 Panna 24.08-22.09
Ważne by robić to, co się umie.
Nie wymiguj się jednak od prac
porządkowych. Najważniejsza jest
dobra atmosfera rodzinna, trzeba
o nią dbać.

Waga 23.09-23.10
Nie narzucaj swoich poglądów in-
nym. Każdy ma prawo myśleć po
swojemu. Jeśli będziesz zbyt na-
chalny, otoczenie pomyśli, że chcesz
ich nadmiernie kontrolować.

 Skorpion 24.10-22.11
Cały weekend spędź tak, by zre-
generować organizm. Zmęczenie
w końcu ustąpi, a Ciebie ogarnie
przyjemny letni nastrój. Spróbuj
odpocząć podczas spacerów.

 Strzelec 23.11-21.12
Nie musisz mieć żadnych skrupu-
łów. Żądaj wysokiego procentu od
zysków. To Ty tworzysz umowę
według swoich zasad. Pamiętaj
jednak, że nie tylko pracą się żyje.

 Koziorożec 22.12-20.01
Jeśli nie masz smykałki do drob-
nych prac, zatrudnij fachowca.
Ewentualne poprawki lub niedo-
róbki w twoim wykonaniu narażą
Cię na dodatkowe koszty.

Wodnik     21.01-19.02
Każda ze stron konfliktu może
mieć swoją rację. W tym tygodniu
wykaż się tolerancją. W przeciw-
nym wypadku zostaniesz sam,
a w pojedynkę daleko nie zajdziesz.

 Ryby 20.02-20.03
Podczas urlopu szukasz nowych
wyzwań. Ekscytacja i adrenalina
burzy krew w twoich żyłach. Jest
szansa, że podczas tych wojaży
przeżyjesz niezłą przygodę.
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