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Jeden z wariantów przygoto-
wany przez spółkę zakłada m.in.
ograniczenie wydobycia do 5,5
tys. ton na dobę oraz redukcję
zatrudnienia o 2431 pracow-
ników... ➽ str.➋

Zabrzański
odcinek DTŚ
oddany

➽ str.❸

    

nr 1
Dziękujemy za zaufanie!
w Gliwicach
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Wygaszą�
Kopalnię Sośnica?

Minął zaledwie rok od
otwarcia pawilonu akwary-
stycznego w gliwickiej Pal-
miarni, a już zobaczyło go
ponad 200 tysięcy osób! In-
westycji okazała się strzałem
w dziesiątkę... ➽ str.➏

Wielki�sukces�
gliwickiej Palmiarni

Prace dobiegają końca, a
za około trzy tygodnie dro-
gą przejadą pierwsze sa-
mochody… ➽ str.❹

Dolnych�Wałów
przejezdna

To już kolejna odsłona głoso-
wania na Najlepszą Prze-
strzeń PublicznąWojewódz-
twa Śląskiego... ➽ str.❺

Głosuj
na Gliwice
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GLIWICE

Kierowca samochodu osobowego wymusił pierwszeństwo,
przez co kierowca wyładowanego piwem tira musiał gwał-
townie zahamować. Ładunek przesunął się i złamał zabez-
pieczające go listwy. Skrzynki z piwem wysypały się na
asfalt. Do tego zdarzenia doszło w czwartek około godziny
16.30 na rodzie przy ulicy Bojkowskiej. Kierowcy tira nic
się nie stało. Natomiast mężczyzna kierujący czerwonym
punto nie zatrzymując się, odjechał. Transport piwa zmierzał
do Wielkopolski. Prosi się świadków o kontakt z gliwicką
policją: 32 336 92 55.

Po wejściu do sklepu na ulicy Bł. Czesława najpierw
poprosił o piwo, a następnie strzelił z broni gazowej w
twarz ekspedientki. Z szuflady kasy fiskalnej ukradł 250
zł i uciekł. Dzięki szybkiemu powiadomieniu na miejscu
natychmiast pojawili się policjanci i wraz ze świadkiem
rozpoczęli przeczesywanie okolicy. Po kilku minutach, w
rejonie ul. Zabrskiej, dostrzegli podejrzanego. Mundurowi
zatrzymali go i obezwładnili. W jego plecaku znaleźli
pistolet, skradzioną gotówkę oraz piwo. W czasie dopro-
wadzania do komisariatu mężczyzna próbował uciec. Za-
atakował, chcąc kopnąć w twarz, konwojującego go poli-
cjanta. Dzięki swojemu refleksowi mundurowy nie odniósł
obrażeń. Napastnik został ponownie obezwładniony. Wtedy
wpadł w furię. Próbował gryźć, groził i wyzywał policjantów.
Przedstawiono mu zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecz-
nego narzędzia oraz czynnej napaści na funkcjonariusza.
W więzieniu będzie mógł spędzić nawet 12 lat.

W rejonie skrzyżowania ulic Tarnogórskiej i Opolskiej kie-
rowcy oraz piesi byli świadkami groźnie wyglądającej bijatyki.
Dzięki szybkiej reakcji jednego z mężczyzn i monitoringowi,
sprawcy odpowiedzą za pobicie. Jeden z nich, 20-letni gli-
wiczanin usłyszał już zarzuty. Przyczyną agresywnej reakcji
20-letniego kierowcy golfa było zwrócenie uwagi przez
świadka na przytarcie lusterkiem lusterka innego pojazdu.
Kierujący zawrócił samochód i przybiegł wraz ze swoimi
pasażerami, by odreagować „zniewagę”. Wszystko na oczach
mieszkańców Gliwic, pieszych oraz kierowców. Natych-
miastowe zgłoszenie i film zarejestrowany przez monitoring
miejski dały efekt. Po kilkunastu minutach główny sprawca
znajdował się już w policyjnym areszcie. Za bójkę i pobicie
kodeks karny przewiduje karę do 3 lat więzienia.
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Zamieszanie wokół kopalni KWK Sośnica-Makoszowy nie słabnie. Niestety niestabilna sytuacja
Kompanii Węglowej odbija się na kondycji gliwickiego zakładu. Gdy 30 lipca pracownicy poznali
program restrukturyzacji postanowili kolejny raz szukać pomocy wśród gliwickich samorządowców. 
Jeden z wariantów przygo-
towany przez spółkę zakłada
m.in. ograniczenie wydobycia
do 5,5 tys. ton na dobę oraz
redukcję zatrudnienia o 2431
pracowników do 2020 roku. 
Władze Kompanii wzięły rów-
nież pod uwagę likwidację in-
frastruktury, która pozwoli-
łaby dotrzeć do złóż kopalni
Sośnica. Taka informacja z

pewnością zaskoczyła gliwic-
kich górników, którzy sądzili,
że to właśnie ruch Makoszowy
czeka zamknięcie.
Na spotkaniu oprócz przed-
stawicieli związków zawodo-
wych i władz miasta pojawił
się przedstawiciel Kompanii
Węglowej - Leszek Kloc oraz
dyrektor KWK Sośnica-Ma-
koszowy Grzegorz Menda-

kiewicz. W trakcie dyskusji
dyrektor Kloc potwierdził, że
nie ma jeszcze decyzji doty-
czącej dalszych losów kopalni
ale jego zdaniem będzie ona
znana zapewne jeszcze w tym
roku. W najbliższą środę w
Warszawie odbędzie się istotne
spotkanie, na którym zostaną
ustalone szczegóły kolejnych
kroków. 

W obronie kopalni zainterwe-
niował także prezydent Zyg-
munt Frankiewicz. - To
bardzo poważny problem.
Chodzi przecież o setki miejsc
pracy, o ważny także dla
miasta zakład. Warto również
wspomnieć o zaopatrzeniu w
węgiel gliwickiego PEC-u, któ-
ry jest połączony taśmocią-
giem z kopalnią Sośnica, a

zaopatruje w ciepło sporą
część miasta. Samorząd nie
pozostaje głuchy na ten pro-
blem. Między innymi na sierp-
niową sesję Rady Miasta
przygotowujemy apel - sta-
nowisko gliwickiego samo-
rządu w sprawie przyszłości
KWK Sośnica-Makoszowy,
skierowany do rządu - mówił
prezydent.

Związkowcy zaproponowali
kolejne spotkanie z udziałem:
prezydenta Gliwic, prezydent
Zabrza i wójta Gierałtowic. -
Jeżeli będzie taka potrzeba i
inicjatywa wyjdzie od strony
związkowej, to je zorganizu-
jemy - zadeklarował prezydent
Gliwic.

Skrzynki�spadły�z�tira.
Piwo płynęło ulicą

Strzelił�do�ekspedientki,
zaatakował policjanta

Monitoring�zadziałał.�
Sprawca pobicia w areszcie
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Gliwice nie pozostają w tyle i już za
około 3 miesiące nastąpi otwarcie
odcinka G1 prowadzącego od Zabrza
do ul. Kujawskiej. Już teraz widać
zaawansowanie prac. W okolicach
giełdy samochodowej stworzono na-

sypy i wybudowano wiadukty, które
umożliwią wjazd zarówno na auto-
stradę A1 jak i na nowy, mierzący
2,8 km odcinek DTŚ. Największe
wrażenie robi jednak tzw. koniczynka,
czyli węzeł łączący trasę z głównymi

szlakami komunikacyjnymi w regio-
nie. Co ciekawe połączenie znajdujące
się na wysokości aż 15 metrów góruje
nawet nad autostradą. Most stano-
wiący główną jej część składa się z
trzech osobnych obiektów i ma 450

metrów długości, a wszystkie drogi
razem z łącznicami liczą prawie 2,5
km. Za wykonanie inwestycji wartej
około 245 milionów odpowiada firma
SKANSKA S.A., która ocenia zaawan-
sowanie prac na prawie 90 procent.
Obecnie trwa układanie warstw bi-
tumicznych, wykańczanie obiektów
konstrukcyjnych oraz przygotowanie
oświetlenia i oznakowania drogi. 

Choć roboty cały czas idą do przodu,
wszyscy pamiętają ostatnie problemy
z finansowaniem inwestycji wynika-
jące ze wstrzymania pieniędzy przez
Ministerstwo Infrastruktury i Roz-
woju. Podobne komplikacje pojawiły
się już w 2013 roku, kiedy to na bu-
dowę zachodniej części DTŚ nagle
zabrakło aż 300 milionów złotych.
Wtedy to za finansowanie ręczył sam
Adam Matusiewicz, teraz już były
marszałek województwa. Ci, którzy
sądzili, że to koniec utrudnień prze-
konali się, że jeśli chodzi o decyzje
polskich władz wszystko jest możliwe.
Ministerstwo nagle postanowiło prze-
rzucić odpowiedzialność za budowę
na gliwicki samorząd, który poniósłby
ryzyko związane z finansowaniem. 
Konieczne było doprecyzowanie

szczegółów w taki sposób, aby za-
pewnić bezpieczeństwo finansowe
miasta. Wiadomo już, że Gliwice do-
płacą do inwestycji więcej, niż inne
miasta, przez które przebiega DTŚ.
Na szczęście po pełnym miesiącu
nerwów i dyskusji osiągnięto kom-
promis. 5 sierpnia prezydent Zygmunt
Frankiewicz i marszałek Mirosław
Sekuła zawarli umowę o współpracy,
by następnie 7 sierpnia podpisać
ostateczną umowę z Centrum Unij-
nych Projektów Transportowych na
finansowanie dalszych prac na gli-
wickich odcinkach Drogowej Trasy
Średnicowej z dotacji unijnej. Tym
samym jedno z głównych źródeł fi-
nansowania inwestycji – pieniądze
z Unii Europejskiej – zostało odblo-
kowane. Pozostałe to zaciągnięty
przez rząd kredyt w Europejskim
Banku Inwestycyjnym, państwowa
rezerwa subwencji ogólnej oraz środki
własne miasta Gliwice.

Pierwotne szacunki z 2007 roku za-
kładały, że inwestycja pochłonie ok.
1,3 miliarda. Jednak z postępem prac
okazało się, że będzie ona kosztować
niemal 2 miliardy złotych. 

Niemal każdego dnia, a zwłaszcza
w weekendy na autostradowych
punktach poboru opłat tworzą się
gigantyczne korki. Tracimy czas
stojąc godzinami w spalinach
i słońcu - Ci z klimatyzacją spalają
dodatkowe paliwo, Ci bez - smażą
się w blaszanych piekarnikach. Re-
ceptą na utrudnienia miały być
urządzenia ViaToll, jednak te nie
spełniły swojego zadania wprowa-
dzając jeszcze większe zamieszanie.
W ubiegłą środę Donald Tusk wy-
raził zaniepokojenie długimi kor-
kami przy bramkach i poinformo-
wał o zniesieniu opłat za przejazd
północną częścią autostrady A1
w sierpniowe weekendy. Dlaczego
tylko na tym odcinku? Czyżby rzą-
dzący kolejny raz zapomnieli
o Śląsku? 
- Z analiz wynikało, ze największy
problem może być w sierpniu przy
okazji długiego weekendu, właśnie
na A1. - tłumaczył w TVN decyzję
premiera Paweł Graś, sekretarz
Platformy Obywatelskiej.

To zupełnie niezrozumiała decyzja
przede wszystkim dlatego, że A4

jest najczęściej uczęszczaną auto-
stradą w kraju. W weekendy ko-
rzysta z niej nawet 90 tysięcy kie-
rowców, a droga przebiega przez
województwa zamieszkane przez
niemal 14 milionów ludzi. Gdy „na
górze” zapadały decyzje o budowie
punktów poboru opłat w Gliwicach
władze miasta protestowały prze-
konując, że to przestarzały pomysł,
który sprawi, że będziemy gotować
się w słońcu, stojąc w wielokilo-
metrowych korkach. - Gdy Tusk
opuszcza Warszawę i zmierza au-
tostradą A1 do domu w Sopocie
kierowcy na A4 przeżywają istny
horror. Uprzywilejowani są jedynie
Ci obywatele, którzy wybierają te
same trasy co szef rządu? - emo-
cjonują się kierowcy i domagają
się równego traktowania. Akcja
„Otwórzcie nam bramki w upały”
rozpoczęta przez naszą redakcję
szybko zyskała poparcie internau-
tów. O darmowy przejazd w wee-
kendy walczy także Dziennik Za-
chodni, którego redakcja wystoso-
wała petycję w sprawie zniesienia
opłat na A4. Do tej pory podpisało
ją już 3700 osób.

W ubiegły piątek miało miejsce oficjalne otwarcie kolejnego zabrzańskiego odcinka DTŚ. Kierowcy mogą
już swobodnie dojechać do nowo wybudowanego ronda na granicy Zabrza i Gliwickiej dzielnicy Sośnica.
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Gliwicki w budowie
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Zabrzański odcinek oddany.

A1 wolna od bramek.

Śląsk znowu pominięty
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Klub seniora, stołówka, gabinety lekarskie, re-
habilitacyjne i fizjoterapeutyczne to tylko kilka
z udogodnień czekających na seniorów. Pierwsze
prace mają ruszyć za dwa lata.

Przy ul. Warszawskiej zaplanowano budowę
kompleksu Centrum 50+. Lokale mają być
wynajmowane, ale niewykluczone, że część
z nich będzie sprzedawana.  Ceny wynajmu
i wykupu mieszkań nie są jeszcze znane, ale
inwestor zapewnia, że seniorów będzie stać
na zamieszkanie w Centrum 50+. Budynki są
dopiero w fazie projektowania, nie znamy ich
ostatecznego kształtu. Do współpracy zapro-

szono specjalistkę, która zajmuje się tematyką
budownictwa dla osób starszych. W założeniu
mieszkania mają być dopasowane do potrzeb
osób powyżej 50 roku życia. Przewidziana jest
wspólna przestrzeń, w której seniorzy mogliby
razem spędzać wolny czas. Ponadto w budyn-
kach będą windy, gabinety lekarskie, rehabi-
litacyjne i fizjoterapeutyczne. W Centrum 50+
na pewno znajdzie się klub seniora i stołówka.
W pobliżu ma też stanąć jeszcze jeden budynek,
w którym przedstawiciele firm będą oferować
swoje usługi  najbardziej poszukiwanych przez
starszych ludzi.

Teren u zbiegu ulic Magnolii i Orchidei zmieni
się nie do poznania. Skwer zostanie podzielony
na dwie części. Pierwszą projektanci przezna-
czyli dla dzieci - powstanie tam plac zabaw, z
huśtawką, karuzelą, „kiwakami”, piaskownicą.
Będzie też duże urządzenie do zabawy, z torem
przeszkód, drabinkami, tunelami oraz zjeż-
dżalniami. W drugiej części skweru zaplano-
wano scenę i widownię, gdzie w przyszłości
będą mogły odbywać się koncerty i osiedlowe
festyny. Osoby lubiące aktywnie spędzać czas

również znajdą coś dla siebie – górkę sanecz-
kową, stoły do tenisa i siłownie pod chmurką.
Projektanci pomyśleli również o rowerzystach
i zaplanowali stojaki na jednoślady. Nowej
inwestycji będzie pilnowało czujne oko kamer.
Warto podkreślić, że modernizacja to inicjatywa
mieszkańców - projekt powstał dzięki zaan-
gażowaniu i pracy członków Rady Osiedla.
Zgodnie z założeniami skwer w nowej odsłonie
zobaczymy już tej jesieni! Umowa z wykonawcą
została podpisana.

Powstanie osiedle
tylko dla seniorów?

Skwer�w�Wilczym�Gardle

zakwitnie na nowo!

Tegoroczna modernizacja gliwickiej Sta-
rówki objęła swym zasięgiem fragmenty
ulic Górnych Wałów, Krupniczej, Matejki,
Dolnych Wałów oraz Basztowej. Za sprawą
łagodnej zimy robotnicy rozpoczęli nieco
wcześniej, dzięki czemu możemy spo-
dziewać się szybszego oddania wymie-
nionych odcinków. Już widać gołym
okiem, że najbardziej zaawansowane
prace mają miejsce na ul. Dolnych Wałów.

Obecnie robotnicy zakończyli brukowanie
nawierzchni. Ułożono kostkę w miejscach
postojowych oraz w śladzie jezdni. Całość
wygląda imponująco i wpisuje się w cha-
rakter już zmodernizowanej części. Prace
dobiegają końca, a za około trzy tygodnie
drogą przejadą pierwsze samochody. To
znacząco upłynni ruch u zbiegu ulic Jana
Matejki i Dworcowej. Przed budynkiem
poczty przewidziano miejsca postojowe.

Dolnych�Wałów�przejezdna

pod koniec sierpnia

Chodzi o teren przy ul.
Dworcowej, położony w
sąsiedztwie bloku miesz-
kalnego na ul. Wyspiań-
skiego i prywatnego par-
kingu.  Miasto za ponad
milion złotych sprzedało
kolejną działkę prywatne-
mu przedsiębiorcy. Jest
nim dotychczasowy wła-
ściciel strzeżonego parkin-
gu – Dariusz Mędrek.

Na, do tej pory ukrytym
za ogrodzeniem i krzaka-
mi, terenie może powstać
kilkukondygnacyjny budy-
nek. Przedsiębiorca ma już
pewne plany. Łącząc za-
kupioną działkę z już ist-
niejącym placem parkingu
stworzy spora powierzch-
nię w ścisłym centrum
z dużym potencjałem in-
westycyjnym. Plan zagos-

podarowania przestrzen-
nego zakłada w tym miej-
scu zabudowę mieszkanio-
wą. Dodatkowym argu-
mentem za szybką reali-
zacją inwestycji jest czas.
Miasto, będące właścicie-
lem sąsiednich działek, na-
kazało wprowadzenie
miastotwórczych inwesty-
cji do 2016 roku. 
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Plac�za�hotelem�Qubus

będzie zagospodarowany?
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Starsi mieszkańcy z pewnością
pamiętają zadymione i zapy-
lone Gliwice lat dziewięćdzie-
siątych. Smog unoszący się
w powietrzu był nie tylko nie-
przyjemny, ale również szkod-
liwy. Na szczęście władze
miasta 17 lat temu podjęły
się walki o czyste powietrze,
która toczy się do dzisiaj. Naj-
więksi truciciele – huty, ko-
ksownie, zakłady przemysłu
ciężkiego już nie istnieją. Te-
raz problemem stają się domy
opalane węglem.

Program Ograniczania Niskiej
Emisji to zbiór działań Miasta
Gliwice na rzecz poprawy stanu
jakości powietrza w mieście.
Jego twórcy słusznie założyli,
że pożądane zmiany zostaną
osiągnięte poprzez moderni-
zację systemów ogrzewania
budynków mieszkalnych w na-
szym mieście. Badania  tego
problemu pozwalają oszacować
jakie środki trzeba przeznaczyć,
aby zastąpić stare i niewydajne
instalacje grzejne na nowo-
czesne i ekologiczne rozwią-
zania. Miasto planuje pozyskać
dofinansowanie na te cele ze
środków unijnych. W ramach
Programu Ograniczania Ni-
skiej Emisji zostaną bowiem
uruchomione w przyszłości
dwa duże przedsięwzięcia.

Pierwszy z nich to „Zerowa
emisja z przedmieścia - mo-
dernizacje budynków jedno-
rodzinnych z zastosowaniem
gruntowych pomp ciepła, po-
łączone z termoizolacjami bu-
dynków”. To propozycja dla
właścicieli budynków jedno-
rodzinnych oddanych do użyt-
ku przed 1995 rokiem, w któ-
rych wykorzystuje się aktualnie
ogrzewanie węglowe. Jego ce-
lem będzie ograniczenie stę-
żenia pyłu zawieszonego w po-
wietrzu w dzielnicach Gliwic
z przewagą domów jednoro-
dzinnych. Co właściciele do-
mów będą mogli uzyskać?
Wsparcie finansowe ze strony
miasta - jeśli zdecydują się na
zastąpienie aktualnego, węg-
lowego systemu ogrzewania
bardziej nowoczesnym syste-
mem wykorzystującym pompy
ciepła z wymiennikiem grun-
towym oraz na ewentualną
termoizolację budynku i mo-
dernizację istniejącej instalacji
grzejnikowej.

Drugi podprogram nosi nazwę
„Redukcja emisji niskiej w Gli-
wicach”. Rozwiązanie jest prze-
znaczone dla właścicieli bu-
dynków jednorodzinnych oraz
użytkowników lokali w budyn-
kach wielorodzinnych, w któ-
rych wykorzystuje się aktualnie

ogrzewanie węglowe, nieprze-
widzianych do włączenia w sys-
tem ciepłowniczy miasta. Cel
jest ten sam, ograniczenie stę-
żenia pyłu zawieszonego w po-
wietrzu w dzielnicach o prze-
wadze budynków wielorodzin-
nych. Miasto przewidziało po-
moc w ramach likwidacji prze-
starzałych pieców kaflowych
i żeliwnych bądź np. nieauto-
matycznych kotłów węglo-
wych, charakteryzujących się
bardzo wysoką emisją pyłu.
Powinny zastąpić je systemy
proekologiczne z kotłami ga-
zowymi kondensacyjnymi lub
węglowymi retortowymi z elek-
trofiltrami, lub z instalacjami
grzewczymi elektrycznymi
z elektrycznymi piecami aku-
mulacyjnymi.

Spełniasz warunki? Wypełnij
ankietę i pomóż miastu zdobyć
dofinansowanie z Unii Euro-
pejskiej. Ankietę można wy-
pełnić bezpośrednio na stronie
www.niskoemisyjne.gliwice.eu
i złożyć w Biurze Podawczym
Urzędu Miejskiego. Akcja po-
trwa do połowy września i bę-
dzie połączona z inwentary-
zacją rodzajów ogrzewania bu-
dynków oraz lokali mieszkal-
nych w Gliwicach. Ankieterzy
posiadają upoważnienia Pre-
zydenta Miasta Gliwice. 

Miasto dofinansuje
wymianę systemu

36-milionowa�inwestycja

zmniejszy ilość
śmieci w Gliwicach

Wśród propozycji znalazły się również roz-
wiązania urbanistyczno-architektoniczne
z Gliwic. - Celem przedsięwzięcia jest pro-
mocja rozwoju i zmian jakościowych prze-
strzeni publicznej oraz poprawa środowiska
zamieszkania przy zachowaniu zasad zrów-
noważonego rozwoju, poprzez nagradzanie
najciekawszych realizacji urbanistycznych
i architektonicznych kształtujących przestrzeń
publiczną województwa śląskiego – tłumaczą
pomysłodawcy konkursu. 

Sam mechanizm głosowania jest prosty i po-
lega na wytypowaniu trzech inwestycji i przy-

znaniu im punktów. Najpopularniejsza rea-
lizacja w głosowaniu internetowym zostanie
wyróżniona „Nagrodą Internautów”. Ponadto
jury konkursu, niezależnie od głosów miesz-
kańców, przyzna nagrody i wyróżnienia mar-
szałka województwa śląskiego najlepszym
realizacjom. Warto wspomóc gliwickie inwe-
stycje. W tym roku głosujemy na przebu-
dowę boisk szkolnych i budowę Miasteczka
Ruchu Drogowego przy Zespole Szkół Sa-
mochodowych przy ul. Kilińskiego, Halę
przy ul. Górnych Wałów, Centrum Nowych
Technologii Politechniki Śląskiej oraz halę
sportową przy ul. Kozielskiej.

To już kolejna odsłona głosowania na Najlepszą Prze-
strzeń Publiczną Województwa Śląskiego. Tylko do końca
sierpnia można wybierać spośród 45 zgłoszeń zakwali-
fikowanych do konkursu.

Wybierz najlepszą przestrzeń!

Głosuj�na�Gliwice�

Zmniejszy się ilość śmieci trafiających bezpo-
średnio na gliwickie wysypisko. Co istotne
dużo więcej odpadów komunalnych będzie do-
kładnie segregowanych i poddawanych recyc-
lingowi. Umożliwi to nowoczesna instalacja za
prawie 36 milionów złotych. Zadanie realizuje
Śląskie Centrum Recyclingu – firma utworzona
trzy lata temu z inicjatywy Miasta Gliwice
i firmy Remondis. Nowoczesna instalacja zajmie
obszar o powierzchni 2,5 ha i ma być gotowa
pod koniec 2015 roku. Odpady odbierane od
mieszkańców najpierw trafią do części mecha-
nicznej, gdzie będą poddawane selekcji w ko-
morach sortowniczych, ale w tym procesie
będą uczestniczyć dodatkowo pracownicy przy
taśmach podających. Chodzi o to, aby jak naj-
dokładniej oddzielić te odpady, które można
ponownie wykorzystać, a więc papier, plastik,

szkło, elementy metalowe czy drewniane. Dy-
rektor gliwickiego Przedsiębiorstwa Składowania
i Utylizacji Odpadów podkreśla, że w ostatnich
latach na miejskim wysypisku wiele się zmieniło.
Powstała m.in. bioelektrownia, która pozwala
na spalanie szkodliwego gazu i wytwarzanie
prądu – na potrzeby składowiska, ale też na
sprzedaż. Jest kompostownia pryzmowa o po-
wierzchni 8000 m2 do przetwarzania tzw. od-
padów zielonych, a także nowa sortownia od-
padów przestrzennych, w której rozdrabniane
są odpady wielkogabarytowe. Specjalnie dla
gliwiczan uruchomiono Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych, który cieszy
się dużym zainteresowaniem. Można tam bez-
płatnie oddać opony, odpady zielone, wielko-
gabarytowe oraz budowlane.

tu głosuj
www.slaskie.pl/npp

Ogrzewasz dom węglem?
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Starostwo Powiatowe w Gli-
wicach było miejscem, które
w dniu 6 sierpnia br. gościło
Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi dr inż. Marka Sa-
wickiego. Wizyta rozpoczęła
się briefingiem prasowym,
na którym minister zwrócił
uwagę, że wobec rosyjskiego
embarga na polskie owoce
i warzywa resort rolnictwa
stara się o ich wyeksporto-
wanie poza rynek europejski
i Rosję, a także - w miarę

możliwości - o umieszczenie
w obrębie UE. Jak ocenił,
rynek europejski, w tym
i polski, jest w stanie wchło-
nąć ok. 10-20% produkcji,
która nie trafi do Rosji; po-
zostałą część „trzeba spró-
bować sprzedać na rynki
trzecie” - czyli poza UE
i Rosję. - Utylizacja powin-
na być ostatecznością -
wskazał Sawicki. Minister
przypomniał, że Komisja
Europejska w bieżącej per-

spektywie finansowej dys-
ponuje mechanizmem środ-
ków rezerwowych na dzia-
łania antykryzysowe, a także
równolegle utrzymywanym
unijnym funduszem soli-
darnościowym. Szef resortu
zachęcał rolników, by się
zrzeszali, bo dzięki temu
będą mieli silniejszą pozycję
na przykład w rozmowach
z supermarketami, które
sprzedają owoce i warzywa
po niższych cenach.

Coraz bardziej wzrasta zainteresowanie
działalnością w ramach  DS./MLM wśród
polskiej młodzieży. Według danych Pol-
skiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bez-
pośredniej w Polsce ponad 3- 5% ludzi
w wieku produkcyjnym oficjalnie zajmuje
się tą  formą biznesu . - Jest to ogromne
wyzwanie dla uczelni, jako pierwsi na
świecie opracowaliśmy autorski program
nauczania przy współpracy z praktykami
biznesu DS./MLM  i naukowcami. Chce-
my  nauczyć naszych studentów profes-
jonalnego i praktycznego   podejścia do
tej formy biznesu, ukazując im tajniki
sektora DS./MLM z uwzględnieniem spe-
cyfiki rynku krajowego. - mówi dr Alina
Vogelgesang, rektor Gliwickiej Wyższej
Szkoły Przedsiębiorczości.

To�dobry�pomysł�na�biznes
Zapotrzebowanie na wiedzę wśród osób
zajmujących się działalnością DS./MLM
jest ogromne i z roku na rok wzrasta. -
Młodzi coraz chętniej poszukują alter-
natywnych sposobów na biznes. Dla branży
to milowy krok, który pozwoli społeczeń-
stwu przychylniej spojrzeć na ten biznes
- mówi Maciej Maciejewski, redaktor
ogólnopolskiego magazynu „Network Ma-
gazyn”. O tym, że studenci są zaintere-
sowani tą tematyką świadczy liczba bro-
nionych prac dyplomowych z zakresu
DS./MLM na polskich uczelniach. - Zain-
teresowanie tą branżą wśród studentów
obserwujemy od kilku lat poprzez wzrost
liczby prac licencjackich z zakresu
DS./MLM bronionych przez studentów
Ekonomii w GWSP. Rok temu nasza ab-
solwentka Judyta Przybyła otrzymała na-
grodę Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży
Bezpośredniej za najlepszą pracę licen-
cjacką z zakresu DS./MLM w Polsce -
stwierdza dr Alina Vogelgesang.

Studiuj�gdziekolwiek�jesteś
Studenci mają teraz możliwość studio-
wać  specjalności:Ekonomika przedsię-
biorstw sektora  DS/MLM w trybie dzien-
nym i zaocznym na kierunku Ekono-
mia   przy wykorzystaniu nowoczesnych
narzędzi komunikacji Claud A. Claud A,
czyli chmura edukacyjna, która poz-
wala  studentowi aktywnie uczestniczyć
w zajęciach prowadzonych w GWSP
w Gliwicach niezależnie od miejsca,
w którym przebywa - w kraju i za granicą.
Student może brać udział w zajęciach
w siedzibie uczelni lub zdalnie poprzez
internet. - Jest to na chwilę obecną naj-
nowocześniejsza platforma edukacyjna
w kraju    wykorzystująca wielostrumie-
niowy system przekazywania informacji.
Dzięki niej student przy niewielkich wy-
maganiach sprzętowych może aktywnie
i czynnie uczestniczyć w zajęciach przy
wykorzystaniu komputera, tableta czy
smartfona - mówi autor CLaud A mgr
Artur Kornatka, Koordynator Zespołu
Programowania Systemowego WSB-NLU
w Nowym Sączu.

Minął zaledwie rok od
otwarcia pawilonu akwary-
stycznego w gliwickiej Pal-
miarni, a już zobaczyło go
ponad 200 tysięcy osób! In-
westycji okazała się strzałem
w dziesiątkę. -  Żeby ciągle
zaskakiwać naszych gości
- ostatnio zmieniliśmy eks-
pozycję w zbiorniku pre-
zentującym środowisko
rzek Azji południowo-
wschodniej. Była to skom-
plikowana operacja, bo
musieliśmy wypompować
z akwarium ponad 11 tys.

litrów wody. - opowiada
Marzena Sosnowska,
rzecznik MZUK. 

Już niedługo Palmiarnia
zmieni się również za spra-
wą nowego oświetlenia.
Rozstrzygnięto przetarg na
wykonanie oświetlenia ze-
wnętrznego elewacji pawi-
lonów. Palmiarnia stanie
się zatem pierwszym z bu-
dynków, oświetlonych w ra-
mach koncepcji miejskiego
oświetlenia - „Nowe światło
dla Gliwic. Równowaga -
Praca - Życie”. Jak zapo-

wiadają władze miasta efekt
tych prac będziemy mogli
zobaczyć już jesienią tego
roku. Całość projektu za-
kłada nie tylko uporządko-
wanie struktury oświetlenia
w Gliwicach, ale też nadanie
miastu, charakteru i klima-
tu. W myśl planu dwa pod-
stawowe rodzaje oświetle-
nia: oświetlenie architekto-
niczne (iluminacja budyn-
ków) i funkcjonalne (np.
oświetlenie uliczne) wykreu-
ją nowy, spójny, nocny ob-
raz miasta.

Minister Rolnictwa w Gliwicach.

TARNOWSKIE GÓRY

O czym rozmawiał?

Wielki sukces  

GLIWICE

Tylko w GWSP
możesz 
to studiować!

gliwickiej Palmiarni 

W Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości powstała
pierwsza na świecie specjalność pozwalająca młodym ludziom
poznać tajniki prowadzenia biznesu w ramach DS./MLM, czyli
sprzedaży bezpośredniej i multi-level marketingu.

Światowa nowość.

art.sponsorowany

Gliwicka Wyższa Szkoła 
Przedsiębiorczości

Gliwice, ul.Bojkowska 37
tel. 32 461 21 34 

32 461 21 36
www.gwsp.eu



TARNOWSKIE GÓRY

Rozśpiewane Gliwice.
Koncertowy rynek,
muzyczny park

Wakacje na gliwickim Ryn-
ku upłyną pod znakiem
koncertów i licznych wy-
stępów. Najbliższy weekend
rozpocznie się koncertem
wokalno-instrumentalnym.
To wydarzenie będzie miało
miejsce w piątek o godzinie
14:00. Kilka godzin później
o 20:00 gliwiczanom za-
śpiewa Joanna Wójcik,
która zaprezentuje swój
pop-rockowy recital. Oczy-
wiście kolejne atrakcje cze-
kają nas również w sobotę
i niedzielę. 16 sierpnia
o 11:00 starówką zawładnie
Śląska Liga Rocka, a wie-
czorem o 20:00 odbędzie
się koncert zespołu Mason
Band. Zaplanowano rów-
nież atrakcje dla młodszych
mieszkańców. Dzieciaki
będą mogły pobawić się
wspólnie z grupą AKUKU
w niedzielę 17 sierpnia
o 20:00.

Nie zapominajmy, że tego
dnia czeka nas również ko-
lejna odsłona kina pod
chmurką. Tym razem seans
odbędzie się na Pl. Grun-
waldzkim. Mieszkańcy
będą mogli zobaczyć za-
równo popularną bajkę
Toy Story 2 jak i propo-
zycję dla starszego widza
czyli Iluzję. Film opowiada
historię grupy Iluzjonistów,
którzy podczas występów
napadają na banki, a zra-
bowane pieniądze rozdają
zebranej widowni.

To oczywiście nie jedyna
okazja do spędzenia czasu
w urokliwych okoliczno-
ściach przyrody. 16 sierpnia
amatorzy muzyki instru-
mentalnej powinni wybrać
się do Parku Chopina, gdzie
odbędzie się znane wszyst-
kim Parkowe Lato. O go-
dzinie 19:30 na scenie wy-
stąpi zespół Makabunda,
który zagra koncert pod ty-
tułem Ocalić od zapomnie-
nia. Repertuar grupy sta-
nowią głównie polskie tanga
i foxtroty powstałe w okresie
międzywojennym. Podpi-
sując się pod tytułowym ha-
słem „ocalić od zapomnie-
nia” próbują oddać piękno
tych utworów,  grając je w no-
wych, autorskich aranża-
cjach. Mamy więc ekspery-
menty z nowoczesną stylis-
tyką oprawioną w piękne,
klasyczne linie melodyczne
i wzruszające lub też hu-
morystyczne teksty przed-
wojennych szlagierów.

GLIWICE str. 7 ...084
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HOROSKOP

 Baran 21.03-20.04
Życie czasami potrafi być przytła-
czające. Nie skupiaj się jednak wy-
łącznie na własnych problemach.
Ostatnio absorbują Cię złe myśli.
W ten sposób niepotrzebnie wy-
tracasz masę energii. 

 Byk 21.04-20.05
Pamiętaj, że każdy krok wiąże się
z jakimś ryzykiem. A z tym Twoja
natura nie najlepiej sobie radzi.
Przewalcz w sobie cechę asekuranta
i idź na całość.

 Bliźnięta 21.05-21.06
W tym tygodniu Twój sarkazm
może być nie do zniesienia. Prze-
myśl sprawę i zmień strategię. W
przeciwnym wypadku sama sobie
będziesz winna. Ktoś z personelu
ostro Ci się postawi.

 Rak 22.06-22.07
Doskonale wiesz, że przeinwesto-
wałeś. W tym tygodniu skorzystaj
z porady fachowca od finansów.
Na pewno znajdzie jakieś rozwią-
zanie.

 Lew 23.07-23.08
Obecnie piastujesz mało ambitną
funkcję. Nie czujesz się z tym naj-
lepiej. Zwłaszcza, że do tej pory
sięgałeś po wyższe cele.

 Panna 24.08-22.09
W tym tygodniu naprawdę nie bę-
dziesz miał powodu do narzekania.
Wiele spraw samych się rozwiąże.
Okaż wdzięczność losowi, ale
i osobom, które się do tego przy-
czynią.

Waga 23.09-23.10
Szefowi odejmie mowę. Rzuć na
szalę wszystkie swoje możliwości.
Bądź jednak skromnym wzorem
dla innych. Wszak chodzi o zdo-
bycie szacunku, a nie wzbudzenie
zazdrości.

 Skorpion 24.10-22.11
Narzuć sobie rygor godzinowy.
Jednak rób przerwy, by naładować
akumulatory. Po powrocie z pracy
do domu, szybko wskakuj do wan-
ny, aby się zregenerować.

 Strzelec 23.11-21.12
Powinieneś pomyśleć o sobie. To
co dajesz innym zupełnie przy-
ćmiewa Twoje potrzeby. Przez licz-
ne problemy z otoczeniem czujesz
się osaczony.

 Koziorożec 22.12-20.01
Spróbuj zacząć od czegoś zupełnie
nowego. Emocje i uczucia związane
z odkrywaniem pochłoną Cię bez
reszty. Dzięki temu odpoczniesz
od problemów.

Wodnik     21.01-19.02
W nowej pracy warto na starcie
zapracować na dobrą opinię. Bę-
dziesz miał w poniedziałek szansę
zachwycić swoją wiedzą. Współ-
pracownicy będą pod wrażeniem.

 Ryby 20.02-20.03
Początek tygodnia do najłatwiej-
szych należeć nie będzie. Dobrze
mieć tego świadomość. Zaskaku-
jące sytuacje tylko by wprowadzały
dodatkowe napięcia.
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R E K L A M A

Buty halowe do piłki nożnej
dla dzieci AGILITY 300 SALA
KIPSTA
Przeznaczenie: dla dzieci, rozpoczy-

nających naukę gry w piłkę nożną

halową na parkiecie, gładkim betonie

lub nawierzchni z PVC. Te buty do

piłki nożnej halowej są wytrzymałe

dzięki syntetycznej cholewce.

Artengo TS700 junior
na rzep ARTENGO
Przeznaczenie: do gry rekreacyjnej i na

zajęcia sportowe w szkole. Wytrzymała

i niebrudząca podeszwa z kauczuku.

Łatwe zapięcie na rzep.

GLIWICE, AL. Jana Nowaka Jeziorańskiego 7

34
zł

99NIEBRUDZĄCA
PODESZWA KAUCZUKOWA

PODESZWA

Przeznaczenie: dla chłopca, do zajęć

gimnastycznych i sportowych. Najprost-

sza i najwygodniejsza z koszulek. Będzie

Ci długo służyć, gdyż Domyos gwaran-

tuje zachowanie koloru i fasonu (poparte

testami). Elastyczne wycięcie pod szyją

ułatwia zakładanie przez głowę.

Przeznaczenie: do zajęć gimnastycznych

i sportowych. Dres ciepły, miękki i wytrzy-

mały: idealny dla dzieci! Miły dla skóry

materiał chroni przed zimnem przed wy-

siłkiem, w trakcie i po jego zakończeniu.

Doskonały do uprawiania sportu z poczu-

ciu komfortu!

7 zł
99

59
zł
99

29
zł
99

Dres fitness dla dzieci
Warm'y DOMYOS

Koszulka fitness
krótki rękaw dla
dzieci DOMYOS

....................idę do szkoły :)

www.dzisiajwgliwicach.pl

