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—Ten grys mamy
w samochodach, ma-
my to w domach, ma-
my to na podwórkach
i ogródkach. Nikt nie
myśli o tym co tu się
dzieje zimą. Przecież
taki stan uniemożliwia
jakiekolwiek odśnieże-
nie drogi. W tym roku
nie było zimy, a proszę
zobaczyć jak to wyglą-
da. Jakby ktoś to chciał
zebrać to tylko razem
z drogą. Mamy też pro-
blem z kanalizacją, bo
już się zaczyna zatykać
kolektor. Dodam, że
został otwarty w kwiet-
niu. Do tego zawory
kanalizacji pękają, a też
tego nie mogą zrobić.
Mamy informacje pra-
wie potwierdzoną, że
inwestycja została wy-
konana za 30% przy-
jętej kwoty. Na osiedle
przypadało 11 milionów
a zostało zrobione za 3
miliony 600 tys. Co zro-
bili za to widzimy go-
łym okiem, nie mówiąc
o sytuacji w czasie
deszczu... 

w Gliwicach  ⁄ Zabrzu  ⁄ Bytomiu / Tarnowskich Górach

Zabrzanie
protestują

Mieszkańcy
osiedla Wyzwole-
nia domagają się
by władze miasta
pochyliły się nad
ich problemami
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ARIANNA SAVALL
PETTER UDLAND JOHANSEN 

I HIRUNDO MARIS
L’INVITATION AU VOYAGE

10.09.2014 / g. 19.30 / Centrum Kultury Jazovia 

FAHMI ALQHAI 
 I ACCADEMIA DEL PIACERE
REDISCOVERING SPAIN
20.09.2014 / g. 19.30 / Ruiny Teatru Victoria

PINO DE VITTORIO  
& LABORATORIO 600 (FRANCO PAVAN)
 IL CANTO DEL SUD
26.09.2014 / g. 19.30 / Ruiny Teatru Victoria

ENRIKE SOLINIS I EUSKAL 
BARROKENSEMBLE
 COLORES DEL SUR 
11.10.2014 / g. 19.30 / Centrum Edukacji 
i Biznesu Górnoślaska Agencja 
Przedsiębiorczości i Rozwoju

CAFÉ ZIMMERMANN
  ESTRO ARMONICO

18.10.2014 / g. 19.30 / Gliwicki Teatr Muzyczny

VII MIĘDZYNARODOWY 
FESTIWAL MUZYKI 

DAWNEJ IMPROWIZOWANEJ

projekt dofi nansowany 
z budżetu Miasta Gliwice

organizator patronat honorowy patroni medialnipartnerzy strategiczni partnerzy sponsorzy

E U R O M E T E R  G R O U P

bilety: www.ticketpro.pl
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GLIWICE

rozmowa z Zygmuntem Frankiewiczem, prezydentem Gliwic

Wszyscy znaleźli 
w sobie dość rozsądku
Możliwe, że niektórzy z czytelników
urodzili się kiedy Zygmunt Frankie-
wicz był już prezydentem Gliwic, za-
cznijmy więc od początku. Jak roz-
poczęła się ta trwająca już 21 lat
przygoda z polityką?

W roku 1990, w pierwszych wy-
borach samorządowych okazało się,
że brakuje kandydatów Komitetów
Obywatelskich. Jako, że byłem ak-
tywny, działałem w zakładowej So-
lidarności przy Politechnice Śląskiej,
ktoś mi zaproponował kandydowa-
nie. To nie była taka zwykła propo-
zycja, raczej sytuacyjny przymus.
Poczucie odpowiedzialności oraz
siła perswazji kolegów spowodowały,
że się zgodziłem. Nie z pierwszego
miejsca, z drugiego czy nawet niż-
szego. Wtedy był to plebiscyt, więc
dostali się głównie kandydaci Ko-
mitetu Obywatelskiego, zostałem
radnym. Tak się to zaczęło.

Gliwice były wtedy postrzegane
jako najbardziej niestabilne miasto,
z największymi problemami, przy-
najmniej politycznymi. Pomimo to
zgodził się pan zostać
prezydentem.

Ta pierwsza kadencja była wyjąt-
kowo burzliwa, bardzo trudna. Sesje
trwały do późnych godzin nocnych.
Często dochodziło też do zmian
w zarządzie miasta, w przeciągu
trzech lat mieliśmy aż czterech pre-
zydentów. Przy takiej sytuacji, pod
koniec kadencji, kiedy uporządko-
wałem swoje sprawy na uczelni –
skończyłem i złożyłem pracę habi-
litacyjną, zgodziłem się kandydować
na prezydenta Gliwic. Koledzy robili
wtedy zakłady ile miesięcy wytrwam.

Ci koledzy funkcjonują jeszcze
w polityce?

Najdłużej z tych, którzy robili za-
kłady wytrwał Marek Kopel, który
był prawie 20 lat prezydentem,
a też zaczął od pierwszej kadencji.
Reszta raczej nie funkcjonuje w po-
lityce regionalnej. Takie były po-
czątki, minęło już 20 lat, a ja robię
dalej to, co miałem robić przez nie-
cały rok. 

Żona się ucieszyła, że ma męża pre-
zydenta?

Moja rodzina nigdy tego nie ak-
ceptowała. Przez jakiś czas to jeszcze
tolerowała, ale już od dłuższego cza-
su nie akceptuje tego mojego zaan-

gażowania, braku normalnego życia,
zajętych weekendów, pracy w go-
dzinach najbardziej dziwacznych,
pomówień, oszczerstw, podobnych
rzeczy. Mam wsparcie oczywiście,
bo to jest normalna rodzina, ale
moi najbliżsi woleliby, żebym robił
to co wcześniej albo wręcz cokolwiek
innego.

To dlaczego nie robi pan czegoś in-
nego, co tak mocno trzyma na tym
stanowisku?

Tylko poczucie odpowiedzialności.
Faktycznie ciągnie mnie do tej pracy,
którą wcześniej bardzo lubiłem.
Mam jeszcze dziesięć pomysłów na
to co mógłbym w życiu ciekawego
robić, ale zawsze tutaj jest jakiś
rachunek. To nie jest tak, że można
porzucić taką pracę bez konsek-
wencji. Teraz jest to wyjątkowo
trudne, dlatego, że te duże inwe-
stycje, które właśnie w Gliwicach
się toczą są wyjątkowo problemowe,
głównie Drogowa Trasa Średnicowa.
Codziennie docierają pisma, które
stanowią wyjątkowe wyzwanie.
Chodzi o płatności, terminy, wiele
innych rzeczy. Jesteśmy w tej chwili
podmiotem, który bierze odpowie-
dzialność za budowę tej drogi, Sta-
liśmy się beneficjentem pomocy
unijnej na ogromną skalę i teraz
już naszym problemem i naszym
ryzykiem jest rozliczenie tych do-
tacji. Także ten problem pomimo
podpisania umowy o finansowaniu
nie jest zakończony i nie sądzę,
żeby ktokolwiek wchodząc tu z ze-
wnątrz był w stanie to ogarnąć bez
gigantycznych strat dla miasta. Nam
to się udaje, z dużym trudem, jes-
teśmy na tym maksymalnie sku-
pieni, mamy kompetencje, wiedzę,
żeby się z tym zmagać.

Ile czasu potrzebowałby nowy prezy-
dent żeby wdrożyć się w te procesy?

To jest bardzo dobre pytanie. My-
ślę, ze odpowiedź będzie trochę za-
skakująca. Wszystko w tej sprawie
się zmieniło. Tak jak można było
w półtora roku, może nawet w rok,
wejść w problemy i stać się w miarę
zorientowanym te 20 lat temu, tak
teraz proces adaptacji osób z ze-
wnątrz jest bez porównania dłuższy.
Samorząd się zmienił, radykalnie
się zmienił, Polska pod tym wzglę-
dem się zmieniła – samorząd się
sprofesjonalizował. W tej chwili taki

człowiek, który wkracza do zarzą-
dzania miastem musiałby dobrych
parę lat praktykować, żeby w pełni
mógł odpowiedzialnie realizować
zadania, które mu się przypisze. My-
ślę, ze takie 4 lata to minimum. 

Mówi pan tak żeby zdyskredytować
potencjalnych konkurentów...

To jest obiektywne, nie na użytek
kampanii czy dyskredytowania ja-
kiegokolwiek  kontrkandydata. To
jest w tej chwili naprawdę trudna,
wręcz ryzykowna praca.

Ale na pewno pan uważa, że najlep-
szym następcą byłby ktoś ze środo-
wiska Koalicji dla Gliwic, ugrupowa-
nia z którego pan startuje.

Myślę, że to jest środowisko naj-
lepiej przygotowane do takiej kon-
tynuacji. Tu jest najwięcej osób
kompetentnych, które się świetnie
w tym zarządzaniu na szczeblu mias-
ta orientują. Problem jest jedynie
prawdopodobieństwo wygrania
przez taka osobę wyborów. Jeżeli
nie jest ono bardzo duże, to wtedy
istnieje ryzyko, że miasto wpadnie
w ręce partyjniactwa. I to jest naj-
większe zagrożenie. 

Partyjniactwo czyli?
Partyjniactwo to nie uprawianie

polityki przez partie, to jest coś co
nazywam skokiem na kasę, przeję-
ciem „konfitur”. Gliwice w tej chwili
są zamożne, ze świetnymi perspek-

tywami, z różnymi rezerwami, które
służą rozwojowi. Mamy świetne
spółki miejskie, są wysoko oceniane,
i myślę, ze te spółki to takie „konfi-
tury”. Można przejąć miasto, rozdać
swoim, uprawiając na granicy prawa
politykę kadrową. Widać to zresztą
na szczeblu centralnym gdy jakaś
partia dochodzi do władzy w Polce,
ale w samorządzie również. Można
wykorzystać rezerwy, starczy tego
swobodnie na 4 lata, a ludzie po
tym czasie mogą się nie zorientować,
że miasto jest zdołowane, że przy-
szłość jest zachwiana.

Która z kampanii była najtrud-
niejsza?

Każda z tych potyczek była inna
i w każdą zaangażowano niesamo-
wite siły. Za każdym razem ściera-
liśmy się z tą partia, która miała
najwyższe notowania, wręcz była
przeświadczona, że jak walec roz-
jedzie wszystkich kandydatów we
wszystkich wyborach. Tak było
szczególnie z SLD, tak było w mniej-
szej skali z PiSem i na pewno z Plat-
formą. Także zdziwienie następo-
wało za każdym razem, a myśmy
zawsze z najsilniejszą aktualnie par-
tią się ścierali i wygrywali. 

Ta kampania będzie inna? Zauwa-
żalne jest pewne ocieplenie stosun-
ków z Platformą.

Może będzie trochę inna, z racji
doświadczeń, które w międzyczasie
powstały. Liczę też na osobę kontr-
kandydata, który robi bardzo sen-
sowne wrażenie. To jest poważny
człowiek, który myślę, nie posunie
się do brudnej, nieuczciwej kampanii.
Szanujemy się, każdy z nas myśli
o zachowaniu twarzy, a jeszcze po
wszystkim trzeba będzie ze sobą
współpracować.

Współpracę z posłem Budką, kandy-
datem PO już widać...

Gdyby te najważniejsze siły były
w ciągłej wojnie to źle by się to
odbiło na mieście. Tak było przez
pewien czas w Radzie Miejskiej
i skutki były opłakane. Fatalnie to
wyglądało, a jakby dłużej potrwało
to powodowałoby też poważne straty.
Na szczęście się to uspokoiło i wszys-
cy znaleźli w sobie dość rozsądku,
żeby zacząć pracować merytorycznie.
Natychmiast widać lepszy efekt. 

Zygmunt Frankiewicz
Prezydent Gliwic
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Takie postawienie sprawy może wska-
zywać na fakt, że rządzący będą chcieli
poświęcić problemowe przedsiębior-
stwa na rzecz poprawy kondycji spół-
ki. Kolejny już z wymienionych pla-
nów naprawczych zakłada sprzedaż
4 kopalń Węglokoksowi. Rząd cały
czas powtarza, że połączenie kopalń

z energetyką jest szansą na ratunek
państwowych przedsiębiorstw, jednak
we wszystkich deklaracjach brakuje
wyraźnych planów. Być może takie
uspokajanie atmosfery to wynik zbli-
żających się wyborów samorządo-
wych. W sprawie ruchu Sośnica jedną
z najistotniejszych kwestii staje się

obecnie przedłużenie koncesji na wy-
dobycie węgla. Jeśli władze kopalni
nie zaaranżują procesu, który pozwoli
wydłużyć pracę zakładu w 2020 roku
prace staną na dobre.  

Tymczasem w ubiegły czwartek
prezydenci Gliwic i Rudy Śląskiej za-
dali Kompanii Węglowej niezwykle

istotne pytanie – jak naprawdę wy-
gląda plan naprawczy KWK Sośni-
ca-Makoszowy. Podczas wspólnych
rozmów postulowano, aby odtajnić
tekst dokumentu. Do tej pory nie
udało się tego osiągnąć, gdyż władze
spółki powołują się na tajemnicę
handlową. To wprowadza zamęt in-

formacyjny, który ogranicza dyskusję
na temat ewentualnych rozwiązań
problemu. Aby odpowiedzieć sobie
na pytanie jak wygląda obecna sy-
tuacja kopalni, Prezydent Gliwic zwró-
cił się do specjalistów z Politechniki
Śląskiej z prośbą o stworzenie eks-
pertyzy i oceny zakładu. 

Wszystko za sprawą Arena Moto
Show - wyjątkowego eventu dla
fanów zarówno dwóch, jak i czte-
rech kółek, który już po raz siódmy
zagościł na parkingu Areny. Im-

prezę prowadził Włodzimierz Zien-
tarski – znany i lubiany dziennikarz
motoryzacyjny. Gwiazdą tegorocz-
nej edycji był zespół Sky Fighters,
który udowodnił, że motocykle też
potrafią latać. Zapierające dech
w piersiach akrobacje freestyleowe,
loty do góry nogami na wysokości
3. piętra, backflipy, cliffhangery i
inne przeczące prawom fizyki kar-
kołomne ewolucje zapewnią wi-
dzom ogromną dawkę adrenaliny. 

Na miłośników jednośladów cze-
kali również motocykliści z klubu
WRM MC Poland, którzy wzięli
udział w motocyklowej paradzie
oraz Rafał „Stunter 13” Pasierbek,
dwukrotny mistrz świata w stuncie
motocyklowym. Fani czterech kó-
łek mogli podziwiać wystawę

oldsmobilów oraz samochody
przyszłości, zaprojektowane przez
studentów Politechniki Śląskiej.
Oprócz wielu interesujących po-
kazów, wydarzenie miało także
walor edukacyjny. W strefie bez-
piecznej jazdy goście mogli spraw-
dzić się w jeździe na wózkach
trolejowych, przejść test Stewarta,
założyć alko-gogle oraz wziąć
udział w pokazach udzielania
pierwszej pomocy. 

W Arenie odbyły się także wykłady
tematyczne przygotowane przez
Fundację Viridas Cross, dotyczące
bezpieczeństwa jazdy motocyklem,
ubioru motocyklowego czy przy-
gotowania motocyklu do jazdy.
Organizatorzy nie zapomnieli też
o najmłodszych fanach motory-
zacji. Do ich dyspozycji był spe-
cjalny tor wyścigowy dla samo-
chodów RC. Tego dnia na klientów
PH Arena czekały również spe-
cjalne okazje. Każdy, kto dokonał
zakupów na kwotę co najmniej
50 zł i odnalazł jedną z ukrytych
na terenie centrum naklejek, otrzy-
mywał kartę podarunkową do jed-
nego ze sklepów Areny. 

GLIWICE

Czy Kompania odtajni dokumenty?
Podobnie jak telewizyjny tasiemiec, historia wygaszenia Sośnicy ma swoje niespodziewane zwroty akcji, niezakończone
wątki i zawoalowany scenariusz. Pomimo licznych spotkań strony rządowej, samorządowej i związkowej, nadal brakuje
konkretnych decyzji i rozwiązań. Ostatnia wypowiedź wicepremiera gospodarki Tomasza Tomczykiewicza nakreśla
niepewną przyszłość zakładu. Zaznaczył on, że rząd nie planuje zamknięcia żadnej śląskiej kopalni. Przypomniał
również, że cała Kompania Węglowa jest w niezwykle trudnej sytuacji, dlatego wszelkie metody ratowania kilku tysięcy
miejsc pracy są na wagę złota. 

W ostatnią sobotę, 13 września
Park Handlowy Arena w
Gliwicach przywitał swoich
klientów warkotem
silników oraz zapachem
palonej gumy i benzyny.
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GLIWICE

Nowe Solarisy
na gliwickich drogach

Zorganizowany już po raz
trzeci  przez Miasto Gliwice
Piknik Seniora przyciągnął
do Parku Chopina całe ro-
dziny. Nic w tym dziwnego
- ta impreza ma prawdziwie
rodzinny charakter, a orga-
nizatorzy zadbali o to, aby
w bogatym programie każdy
mógł znaleźć coś dla siebie.
Przygotowano mnóstwo at-
rakcji dla młodszych i star-
szych. Były m.in.: występy
artystyczne, pokazy ćwiczeń
dla seniorów, rodzinne za-
wody sportowe, ćwiczenia
z pierwszej pomocy przed-
medycznej, treningi nordic

walking, stoiska informa-
cyjne, znakowanie rowerów
i kącik dobrej książki. Dzieci
świetnie bawiły się przy de-
korowaniu cupcaków i na
warsztatach malowania pia-
skiem., Na scenie wystąpili
Krzysztof Respondek, Ber-
nadeta Kowalska i przyja-
ciele oraz Mariusz Kalaga.
Bawiący się w Parku Cho-
pina seniorzy pokazali, że
aktywność w życiu nie koń-
czy się wraz z przejściem na
emeryturę. Rozmowy z ucze-
stnikami pikniku potwier-
dziły, że ta inicjatywa to
strzał w „dziesiątkę”.

- Gliwice dołączyły więc do grona posiadaczy
ponad 100 pojazdów tej marki. Setkę przekroczyły
także Berlin i Mediolan. Silniki, w które wyposażone
są nowe Solarisy spełniają najbardziej restrykcyjne
normy emisji spalin – Euro 6. Ekologia przede
wszystkim – powiedział Henryk Szary, prezes
PKM Gliwice. Pierwsze z autobusów Solaris pojawiły
się w Gliwicach w roku 2005 roku i szybko przekonały
do siebie mieszkańców. Brak stopni przy szerokich
wejściach i w całym pojeździe oraz rozkładana
rampa, po której można wjechać do autobusu. To
cechy szczególnie istotne dla osób starszych, poru-
szających się na wózkach inwalidzkich czy rodziców
z dziecięcymi wózkami.

Obecny na uroczystości prof. Robert Tomanek
z Katedry Transportu Uniwersytetu Ekonomicznego
zauważył, że Gliwice są dobrym przykładem tego,
jak komunikacja miejska powinna wyglądać. Spółka
skutecznie stara się wymienić wszystkie stare auto-
busy na nowe. Od momentu swojego powstania, tj.

od roku 1997, zakupiła 191 sztuk autobusów komu-
nikacji miejskiej za łączną kwotę 157 mln zł. Wśród
zakupionych pojazdów 146 sztuk stanowiły autobusy
fabrycznie nowe, których koszt zakupu wyniósł 149,7
mln zł, zaś 45 sztuk to autobusy używane, których
koszt zakupu wyniósł 7,4 mln złotych. Obecnie 60
procent floty przewoźnika to pojazdy najwyżej 6-
letnie, a ponad połowa autobusów nie jest starsza
niż 3 lata. Jak twierdzi prezes, ten ogromny wysiłek
inwestycyjny był możliwy dzięki dobrej kondycji fi-
nansowej przedsiębiorstwa oraz wsparciu miasta,
które w ciągu ostatnich 16 lat przekazało spółce
łącznie kwotę 34,2 miliona złotych. 

- Gliwicki PKM ma obecnie jeden z najnowocześ-
niejszych, jeśli nie najnowocześniejszy tabor na
Śląsku. - Miasto pomaga spółce finansowo, ale to
przede wszystkim dobra sytuacja finansowa przed-
siębiorstwa pozwala na nowe zakupy – mówi pre-
zydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz.

Zakończyły się prace na terenie krytej pływalni
Delfin przy ul. Warszawskiej. Od środy miesz-
kańcy ponownie mogą korzystać z basenu.
Trzytygodniowa przerwa technologiczna dla
„Delfina” była bardzo pracowita: przeprowa-
dzono szereg prac remontowych i konserwa-
torskich.

Wygodne, nowoczesne, ekologiczne. W ubiegłą środę oficjalnie przekazano do użytku 6 nowych autobusów marki Solaris. To kolejna,

warta 6,5 miliona złotych, inwestycja dokonana z myślą o komforcie mieszkańców, usprawnieniu komunikacji oraz ekologi. Wraz

z najnowszą dostawą całkowita liczba Solarisów w gliwickim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sięgnęła okrągłej sumy 100

sztuk. Przekazanie nowych autobusów do użytku odbyło się w zajezdni przy ul. Chorzowskiej.

Przygotowaliśmy dla naszych klientów nie-
spodziankę. – komentuje Marzena Sos-
nowska, rzecznik Miejskiego Zakładu Usług
Komunalnych. - Na hali basenowej mamy te-
raz... sympatyczne delfiny. Duże grafiki pojawiły
się między innymi przy brodziku dla dzieci
oraz przy jacuzzi. To nie koniec planowanych
inwestycji – w ciągu najbliższych miesięcy na
brodziku pojawi się nowa zjeżdżalnia dla dzieci.
Planujemy również rozbudowę parkingu tuż
przy obiekcie od strony hali sportowej, a także
odświeżenie głównego wejścia do pływalni.

Aktywność nie kończy się
na emeryturze...

Wystaw się
na Jarmarku!

Delfin ponownie 
zaprasza mieszańców

Miasto Gliwice poszukuje producentów, artystów oraz hand-

lowców chcących zaoferować swe produkty i usługi do sprze-

daży podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego 2014.
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Organizacja Jarmarku planowana jest wstępnie w dniach od
6 do 23 grudnia tego roku na gliwickim Rynku, czas jego
trwania jest uzależniony od zainteresowania wystawców.

Miasto ze swej strony zapewni zaplecze handlowe (domki handlowe)
i sanitarne oraz dekoracje świąteczne i program artystyczny w wy-
brane dni przy świątecznej szopce. 

Preferowane będą stoiska o charakterze świątecznym, w których
prowadzona będzie sprzedaż takiego asortymentu jak ceramika
artystyczna, wyroby regionalne, ozdoby świąteczne i choinkowe,
choinki, pamiątki i rękodzieło, biżuteria, artykuły spożywcze oraz
wyroby garmażeryjne i gastronomiczne. 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie wstępnych
zgłoszeń do dnia 
6 października 2014 r. w jeden ze wskazanych poniżej sposo-
bów:
pocztą na adres: 
Urząd Miejski w Gliwicach 
Wydział Kultury i Promocji Miasta
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego 
faxem na nr: 32 231 40 59
4. za pośrednictwem poczty e-mail: kp@um.gliwice.pl
Ostateczna decyzja dotycząca organizacji wydarzenia zostanie
podjęta 
do 31 października 2014 r. 
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Wiosną 2013 roku odwiercono 4
nowe otwory studzienne na ujęciu
Nieborowice – Leboszowice dla
ujęcia wód podziemnych z czwar-
torzędowego poziomu wodonoś-
nego. W każdym otworze zabu-
dowano filtr stalowy Johnsona,
oraz pompę o wydajności 50 m3
na godzinę. Na powierzchni zos-
tała zastosowana nowoczesna,
kompaktowa obudowa typu
„LANGE”. Wydajność całego uję-
cia szacuje się na poziomie ma-
ksymalnie 3384 m3 na dobę. Pra-
ca studni jest w pełni zautoma-
tyzowana i zsynchronizowana za
pomocą łącza światłowodowego
ze Stacją Uzdatniania Wody.
Nowe  studnie łączą się nowym
rurociągiem o długości 2,2 km
ze stacją w Nieborowicach. Teren
wokół studni został ogrodzony,
utwardzony, oświetlony i jest mo-
nitorowany za pomocą kamer.

- Inwestycja jest ukończona w
70 %. Widzimy to między innymi
za sprawą hali, która obecnie
powstała tuż za starą instalacją
uzdatniania. Za tydzień zostaną
wstawione filtry i praktycznie
można powiedzieć, że po prze-
łączeniu starej stacji do nowego
obiektu w Pilchowicach popłynie
nowa woda. Ta będzie czyta,
lepsza, a przede wszystkim za-
pewnimy mieszkańcom stały do
niej dostęp. Budynek stoi, studnie
są wykopane i pompują. Rura
wody surowej została już zain-
stalowana. - mówi prezes PPK
Adam Ciekański.

Nowa stacja uzdatniania wody
będzie miała wydajność średnią
1300 m3 na dobę. Woda ze studni
zostanie na stacji napowietrzana
na kaskadzie napowietrzającej a
następnie poddana trójstopniowej
filtracji w ciśnieniowej w filtrach
wielowarstwowych, które w kon-
figuracji trzyrzędowej zapewnią
ciągłość pracy. Pracownikom ob-
sługującym stacje zostanie oddane
do dyspozycji nowe zaplecze so-
cjalne złożone z szatni czystej,
brudnej, toalet, pralni oraz pokoju
socjalnego. Cały teren stacji zo-
stanie ogrodzony, utwardzony,

oświetlony, a także będzie moni-
torowany za pomocą kamer.

- Już 5 listopada zostanie oddany
do użytku nowoczesny, w pełni
zautomatyzowany system do
produkcji wody złożony z 4 stud-
ni, rurociągu wody surowej oraz
stacji uzdatniania wody. Zastąpi
on starą wyeksploatowaną in-
frastrukturę, która od kilku lat
jest dopuszczona warunkowo do
pracy.  Również w  tym terminie
zostanie zakończony remont
„Starej Szkoły" w Nieborowicach,
którą adaptujemy na nową sie-
dzibę Spółki. Inwestycje te są
realizowane głównie z pożyczek
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki
Wodnej na kwotę 3,65 mln zł,
które w znacznej części są uma-
rzalne. Reszta środków pochodzi
z dokapitalizowania Przedsię-
biorstwa przez Urząd Gminy Pil-
chowice i środków własnych
Przedsiębiorstwa. Łączna war-
tość tych inwestycji to 6,6 mln zł 
Działania te prowadzone są
z inicjatywy i przy wsparciu
Wójta Gminy  Joanny Koło-

czek-Wybierek oraz wydatnej
pomocy wicestarosty Walde-

mara Dombka. Mam nadzieję
że przedsięwzięcia te istotnie po-
prawią jakość naszych usług,
zapewnią ciągłość i bezpieczeń-
stwo dostaw czystej, dobrej wody
i wpłyną na Państwa zadowo-
lenie. Zmieniamy sie dla Pan-
stwa. - powiedział Prezes Zarządu
PPK Adam Ciekański

Pierwotnie w imponującym bu-
dynku miał znaleźć się klasztor.
Fundatorem był Antoni Wenzel
z Rybnika a wykonawcą jego
testamentu hrabia Węgierski. Po-
czątkowo były tylko 24 łóżka,
jednak w latach czterdziestych i
pięćdziesiątych XIX wieku nad-
worny lekarz księcia raciborskiego
J.Roger powiększył szpital do 50
łóżek i dobudował kaplicę. W
pierwszym stuleciu działalności
pełnił funkcję, którą obecnie na-
zwalibyśmy przytułkiem. Potem
do szpitala trafiali inwalidzi wo-
jenni, żołnierze oraz chorzy za-
każeni tyfusem. Gdy w okresie
powojennym rosły wskaźniki za-
chorowalności na gruźlicę, władze
postanowiły przekształcić go w
placówkę przeciwgruźliczą. Z bie-

giem lat lekarze rozwijali w tym
miejscu działalność w kierunku
świadczeń z zakresu chorób płuc,
aby w 1999 roku przemianować
go na „Szpital Chorób Płuc”. W
tym czasie otrzymał imię św. Jó-
zefa, którego figura widnieje na
frontowej ścianie budynku. 

Ubiegły piątek był w Pilchowicach
dniem szczególnym. W rocznicę
powstania szpitala odprawiono
uroczystą mszę świętą, celebro-
waną przez biskupa Jana Kopca.
Tuż po tym wydarzeniu goście
wzięli udział w konferencji or-
ganizowanej w Centrum Eduka-
cyjnym św. Jana Pawła II w Gli-
wicach, gdzie wspominali dzieje
200-letniej placówki.

Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach już od 200
lat niesie pomoc chorym. Jego historia sięgająca początku
XIX wieku od zawsze łączyła się z losami potrzebujących –
starców, bezdomnych i rannych.

— Zmieniamy się dla Państwa

Dwa wieki  Nowe studnie, nowa Stacja Uzdatniania Wody,

nowa siedziba, czyli inwestycje w Pilchowickim

Przedsiębiorstwie Komunalnym walki z gruźlicą
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Adam�Ciekański

Prezes PPK
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„[…] Projekt poprawy gos-
podarki wodno-ściekowej
to duże wyzwanie dla
miasta i mieszkańców.”
Tak podczas krótkiego wystąpienia
mówiła prezydent Małgorzata Mań-
ka-Szulik. 

Choć wszyscy wiedzieli, że inwe-
stycja jest niezwykle istotna dla
wzrostu poziomu życia, nikt nie
przewidział jakie niesie za sobą
konsekwencje. Gdy uciążliwa dla
mieszkańców budowa wreszcie
dobiegła końca, pojawiły się nowe
problemy. Starą, rozkopaną, as-
faltową drogę zastąpiła nowa,
która nie wytrzymała nawet kilku
miesięcy! Miejsce stosunkowo
dobrej, wąskiej jezdni teraz wy-
pełnia grys i żwir. Mieszkańcy
najpierw apelowali o jej naprawę,
lecz brak reakcji doprowadził do
protestu. Na spotkaniu z przed-
stawicielami redakcji zebrała się
grupa lokatorów, która na co
dzień boryka się z problemem
żwirowej „drogi”.

– Oni zrobili coś takiego, że
całą tę ścieżkę smołą wylali
i nawieźli grysu. Taki to był
„remont”. Nowa droga zos-
tała zrobiona w listopadzie
przy okazji remontu kana-
lizacji. Czyli mamy raptem
10 miesięcy, a nie ma już po
niej śladu. Jeśli jechaliby
panowie od drugiej strony,
to można zauważyć, że tak
wygląda właściwie cały ten
odcinek. - relacjonowali miesz-
kańcy - Chcemy, aby ktoś po-
kazał w końcu jak to wy-
gląda naprawdę. Drogi
mamy takie jakie mamy,
a wcześniej był asfalt i kost-
ka brukowa. Ja bym kazała
komuś założyć wygodne
buty i wysłać go po tej dro-
dze. Prawie nie da się cho-
dzić, bo to wszystko jest wbi-
te w buty – 

„[...] Widać, że efekty są
korzystne i podnosząc
standard życia wzmacnia-
ją potencjał miasta.”

Oczywiście fuszerka wiązała się
z licznymi utrudnieniami i nie
dotyczyły one wyłącznie miesz-
kańców os. Wyzwolenia. Robot-
nicy, którzy remontowali kanali-
zację najwyraźniej musieli się

śpieszyć lub dopiero uczyć fachu.
Pod warstwą lepiku i żwiru znik-
nęły studzienki pożarowe, co mo-
gło stanowić poważne zagrożenie. 

– Studzienki wszystkie
mamy załatane. Przejechali
się po tym bez większego za-
stanowienia. Widocznie
straż pożarna miała sobie
ich poszukać. Oprócz tych
hydrantów zakryli też zawo-
ry wodne, więc chyba oprócz
tego wszystkiego jeszcze chcą
nas spalić. Na szczęście ktoś
się już tym zajął
i widzimy co jakiś czas ludzi,
którzy znajdują i zaznaczają
farbą miejsca, pod którymi
są te studzienki. Teraz, gdy
ich nie ma woda zbiera się
po całej ulicy, by potem spły-
nąć do ogródków. Nie ma
odprowadzania.

Gdy na początku września od-
wiedziliśmy osiedle, na niebie
świeciło słońce, a ziemia była su-
cha. Dzięki temu mogliśmy swo-
bodnie spacerować z mieszkań-
cami i obserwować jak wyglądają
konsekwencje prac budowlanych.
Pył i żwir rozciągały się na całej
długości jezdni. Aż strach pomy-
śleć jak wygląda tutaj życie po
ulewnych deszczach lub w czasie
ostrej zimy. Nie musieliśmy długo
czekać na odpowiedź. 

– Ten grys mamy w samo-
chodach, mamy to w do-
mach, mamy to na podwór-
kach i ogródkach. Nikt nie
myśli o tym co tu się dzieje
zimą. Przecież taki stan unie-
możliwia jakiekolwiek od-
śnieżenie drogi. W tym roku
nie było zimy, a proszę zo-
baczyć jak to wygląda. Jakby
ktoś to chciał zebrać to tylko
razem z drogą. Mamy też
problem z kanalizacją, bo już
się zaczyna zatykać kolektor.
Dodam, że został otwarty
w kwietniu. Do tego zawory
kanalizacji pękają, a też tego
nie mogą zrobić. Mamy in-
formacje prawie potwierdzo-
ną, że inwestycja została wy-
konana za 30% przyjętej
kwoty. Na osiedle przypadało
11 milionów a zostało zrobio-
ne za 3 miliony 600 tys. Co
zrobili za to, widzimy gołym
okiem, nie mówiąc o sytuacji

w czasie deszczu. W trakcie
większej ulewy pływamy tu
jak w Wenecji.

„[...] Wielomilionowa in-
westycja pozwoli m.in. jesz-
cze skuteczniej zabiegać
o inwestorów, którzy stwo-
rzą nowe miejsca pracy”

Gdy Prezydent Zabrza wypowia-
dała te słowa z pewnością nie
myślała o miejscu położonym na
granicy jej miasta. W czasie kiedy
mieszkańcy przyglądali się roz-
sypanej drodze w lesie budowano
piękną aleję dla rolkarzy i rowe-
rzystów. To zwiększało tylko po-
ziom rozgoryczenia. 

– Nas potraktowano jak oby-
wateli IV kategorii, tak jakby
nas tu nie było. Jeżeli miastu
nie zależy niech zrównają to
miejsce z ziemią i zapłacą lo-
katorom. Potem mogą sobie
budować nowe, szerokie dro-
gi, a działki niech sprzeda-
dzą, a nie traktują nas jak
jakieś śmieci. Jeśli przed re-
montem był tu asfalt z dziu-
rami, to chcemy taką samą
drogę – nawet z tymi dziu-
rami... 

Na przełomie lat 20 i 30 ubiegłego wieku Kleingartenanlage było malowni-
czą, spokojną okolicą. Bliskość lasu i wszechobecna zieleń oddzielały miesz-
kańców dawnego Hindenburga od zgiełku miasta. Osiedle małych ogródków
działkowych zostało przystosowane do zamieszkania za sprawą działalności
kolei. To co pozostało po tym przyjemnym obrazku teraz spędza sen z powiek
mieszkańców. Jak twierdzą mieszkańcy osiedla Wyzwolenia – bo o nim
mowa, traktuje się ich po macoszemu. Mieszkający tutaj ludzie zostali ze
swoimi problemami sami, bezsilni i zrezygnowani.
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Co ciekawe, nie ma tu
miejsca na narzekanie.
Gdy mieszkańcy po-
wiesili pomiędzy la-
tarniami baner infor-
mujący o proteście, ten
został w nocy zerwany
przez nieznanych
sprawców.

– Traktują nas jak jakieś śmiecie
➽➽➽ze str.❶



ZABRZE

Sprawa dotyczy pieniędzy przekazanych dla
Handballu Zabrze. Miasto bezpłatnie udo-
stępniło klubowi halę Pogoń, a następnie za-
warło z nim trzy umowy na wynajem 11m2

na cele promocyjne podczas rozgrywek eks-
traklasy piłki ręcznej. Łączna wartość umów
wyniosła 1,25 mln złotych. Według prokura-
tora Michała Szułczyńskiego z Prokuratury
Okręgowej w Gliwicach naturalnym wydaje
się fakt, że gmina powinna skonstruować
umowę bezpłatnego użyczenia hali zespołowi
w zamian za możliwość bezpłatnego promo-
wania miasta. 

Ujawniony przez kontrolę NIK mechanizm

może być uznany za przestępstwo niedopeł-
nienia obowiązków służbowych oraz niewła-
ściwego rozporządzania powierzonym mie-
niem. Ujawniona operacja finansowa mogła
być ukrytą formą dotacji dla klubu. Przygo-
towywanie umów najmu powierzchni rekla-
mowej należało do byłego naczelnika Wydziału
Promocji Miasta – Janusza Sz., skazanego
prawomocnie za nieprawidłowości finansowe
w kampanii wyborczej w 2002 roku. Pod jedną
z umów widnieje podpis Krzysztofa Le-
wandowskiego – wiceprezydenta miasta,
a pod dwoma osobiście podpisała się prezy-
dent miasta Małgorzata Mańka-Szulik.

UM Zabrze płacił
ze reklamę we własnej hali
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Najwyższa Izba Kontroli podejrzewa, że doszło do nieprawidłowości
w sposobie wydatkowania pieniędzy przez gminę Zabrze. Sprawa jest
na tyle poważna, że zawiadomiono prokuraturę, a ta podjęła decyzję
o wszczęciu śledztwa.

Skopali
przechodniów.
Tak świętowali

urodziny

Dwaj 20-latkowie zostali tym-
czasowo aresztowani w związ-
ku z wydarzeniami, do jakich
doszło w centrum Zabrza. Prze-
stępcy najpierw w okolicach
jednej z restauracji pobili prze-
chodnia, który w stanie kry-
tycznym trafił do szpitala, a
następnie przy ulicy Religi na-
padli na młodego mężczyznę.
Jak się okazało, jeden z za-
trzymanych w nocy z czwartku
na piątek obchodził swoje 20
urodziny. O ich skutkach bę-
dzie mógł teraz długo myśleć
za kratami aresztu śledczego.
Z materiałów prowadzonego
postępowania wynika, że pijani
20-latkowie najpierw w rejonie
ulicy Wolności zaatakowali
przebywającego tam w towa-
rzystwie znajomych młodego
zabrzanina, a następnie udali
się w kierunku ulicy Religi,
gdzie na środku ulicy zaata-
kowali nieustalonego dotąd
mężczyznę.

To ostatnie zdarzenie zauważył
operator miejskiego monito-
ringu, który powiadomił o nim
dyżurnego policji, a ten na-
tychmiast skierował w to miejs-

ce podległych mu policjantów.
Sprawcy zostali zatrzymani, a
następnie doprowadzeni do
policyjnego aresztu. Podczas
przesłuchań przyznali się do
popełnienia obu przestępstw.
Wczoraj sędzia podjął decyzję
o tymczasowym aresztowaniu
podejrzanych. Grozi im do 10
lat więzienia. Policjanci proszą
o kontakt z najbliższą jedno-
stką Policji mężczyznę, który
został pobity przez sprawców
na ulicy Religi.

2,5-latka błąkała
się po ulicy

Dzielnicowi z komisariatu IV
wyjaśnili sprawę. Interwencję
dotyczącą dziewczynki błąka-
jącej się samotnie po ulicy Ko-
ściuszki zgłosiła o godz. 4.20
mieszkanka Mikulczyc. Ponie-
waż policjanci nie potrafili usta-
lić jak dziecko się nazywa i
gdzie mieszka, wezwano na
miejsce interwencji pogotowie
ratunkowe, a następnie pra-
cownika Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie. Ratownicy
medyczni stwierdzili, że nie ma
żadnych zastrzeżeń do stanu
zdrowia dziecka. Przed godziną
8.00 dzielnicowi z komisariatu
IV ustalili, że matką dziecka
jest 27-letnia zabrzanka. Jak
się okazało dzień wcześniej wie-
czorem wymieniona zabrała
córkę i poszła z nią do 24-
letniej koleżanki. Ponieważ było
już późno kobiety uzgodniły, że
dziecko pozostanie w ich domu.
Jak to się stało, że dziewczynka
w nocy wyszła sama z miesz-
kania zarówno 24-latka jak i
będący w mieszkaniu jej kon-
kubent nie wiedzą.

Z narkotykami na
terenie szkoły

Policjanci z referatu ds. prze-
stępczości nieletnich zatrzymali
18-letniego zabrzanina, który
posiadał przy sobie marihuanę. 

Do zatrzymania doszło w oko-
licach jednej ze szkół przy ulicy
3-go Maja. W czynnościach
związanych z ujawnieniem 18-
latka uczestniczyli także pe-
dagog szkolny oraz strażnik
miejski, którzy wraz z poli-
cjantami od wielu lat realizują
w Zabrzu program profilak-
tyczno – interwencyjny „Lepiej
Razem niż Osobno”. Obser-
wacja terenów wokół szkół, a
także dróg dojścia do nich, to
jeden z elementów wspólnych
działań policjantów, strażników
miejskich oraz pedagogów
szkolnych, którzy wspólnie rea-
lizują program profilaktyczno
– interwencyjny „Lepiej Razem
niż Osobno”. W trakcie spraw-
dzenia odzieży 18-latka zna-
leziono 5 gram miarihuany.
Policjanci zabezpieczyli także
należący do 18-latka telefon
komórkowy oraz pieniądze w
kwocie blisko 400 złotych. Za-
trzymanego przewieziono do
Komendy Miejskiej Policji w
Zabrzu, a następnie osadzono
w policyjnym areszcie.

Niezwykle rzadko sesje Rady Miasta budzą
tyle emocji. Ostatnie spotkanie zabrzańskich
radnych przerodziło się w słowną potyczkę, na
szali której znalazło się 125 pohutniczych miesz-
kań. Mieszkańcy sprzedani przed laty wraz ze
swoimi lokalami, za sprawą planowanego wy-
kupu, mają teraz wrócić na gminne podwórko.
Radni chcą przekazać ponad 15 milionów
złotych do kasy ZBM-TBS. Za te pieniądze
spółka ma odkupić mieszkania od dotychcza-
sowego właściciela - Huty Zabrze. Niby słusznie,
jednak pomimo tego nieruchomości znajdujące
się przy ulicach Gdańskiej, Skłodowskiej oraz
Gagarina stały się kością niezgody. 

To co miasto nazywa zapewnieniem bezpie-
czeństwa, opozycja określa krótko – wstęp do
kampanii wyborczej. Pojawiły się zarzuty, że
władza chcąc zebrać dodatkowe głosy zaczyna
traktować „pohutniczych lokatorów” jak oby-
wateli drugiej kategorii. Problemem okazała
się stawka czynszu. Ta ustalona przez prywat-

nego właściciela wynosiła 8,50 zł za metr kw.,
dla porównania gminne lokale obowiązuje
stawka 5,90 zł za metr kw. Wszystko byłoby w
porządku gdyby nie decyzja o nałożeniu na
świeżo wykupionych mieszkańców całkiem no-
wej stawki 7 zł za metr kw. 

Radny PO i jednocześnie kandydat na prezy-
denta Zabrza Tomasz Olichwer, sprzeciwił się
takiemu nierównemu traktowaniu. Krzysztof
Lewandowski, wiceprezydent Zabrza zarzucił
radnym PO szukanie na siłę punktów spornych
i tłumaczył, że gminna spółka nie zamierza za-
rabiać na mieszkaniach pohutniczych, ale też
nie będzie do interesu dopłacać. 

Tym samym za działania przedwyborcze zapłacą
zainteresowani „wykupieni”. Skarga Olichwera
nie została nawet poddana pod głosowanie –
skarbnik miasta Piotr Barczyk uzasadniał to
niezgodnością z polskim prawem.

Przedwyborcza
walka o głosy?

Ważą się losy mieszkań pohutniczych

O G Ł O S Z E N I E

Za tę reklamę,
na własnej hali,
Zabrze zapłaciło

1,25mln zł.
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Wiceminister Środowiska Indonezji Rasio
Ridho Sani wraz z delegacją odwiedził dziś
Centralną Oczyszczalnię Ścieków. — Widzę,
że w dziedzinie gospodarki komunalnej i wod-
no-ściekowej jesteście liderem – oby część
z waszych rozwiązań udało się nam zastosować
u nas – powiedział minister burmistrzowi Ar-
kadiuszowi Czechowi. Podczas wizyty w Cen-
tralnej Oczyszczalni Ścieków burmistrz opo-
wiedział liczącej 20 osób delegacji nie tylko
o oczyszczaniu ścieków, ale o budowanej
w mieście (wraz z oddaną trzy lata temu oczysz-
czalnią) za blisko 300 mln złotych kanalizacji.
– Dzięki niej jest u nas czyściej i wygodniej –
powiedział Czech. Piotr Skrabaczewski, zastępca
burmistrza ds. gospodarczych wskazał, że woda
powstała u nas po oczyszczeniu ścieków z na-
wiązką spełnia wszystkie ekologiczne wyma-
gania. - To widać choćby po znacznie lepszym
niż przed kilku laty stanie okolicznych rzek –
wyjaśniał.

Po prezentacji oczyszczalni jak i całej gospodarki
wodno-ściekowej w Tarnowskich Górach Marta
Bis, prezes tarnogórskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji oraz Henryk Schlag-
ner, jej zastępca, oprowadzili gości po zakładzie.
Dlaczego Indonezyjczycy oprócz Warszawy,
Krakowa i Wrocławia przyjechali właśnie do
Tarnowskich Gór? Ministerstwo Środowiska,
które gościło delegację w Polsce, chciało pokazać
przykłady sprawnej budowy i funkcjonowania
najnowocześniejszych systemów gospodarki
wodno-ściekowej oraz odpadami. Przypomnij-
my, że  w Tarnowskich Górach realizowana
jest obecnie II faza budowy kanalizacji. Wartość
wszystkich realizowanych i planowanych prac
bliska jest 300 mln złotych. – Zastosowane
u Was technologie na pewno przydadzą się
u Nas, członkowie naszej delegacji będą pro-
mować Wasze rozwiązania wśród urzędników
i mieszkańców – zapowiedział minister.

Moda na design rośnie coraz
bardziej w świadomości pol-
skich menedżerów. Przemysł
sięga po projekty do młodych
designerów rozpisując róż-
norodne konkursy designer-
skie.
Śląscy designerzy licznie biorą
w nich udział jak się okazuje
z dużymi sukcesami.

W Gliwickiej Wyższej Szkole Przed-
siębiorczości od kilku lat kształci się
młodych utalentowanych designerów
na kierunku Wzornictwo na poziomie
licencjackim. „Kierunek ten cieszy
się coraz większym uznaniem wśród
młodych osób między innymi dlatego

,że są doceniani przez pracodawców
i przedsiębiorców. Nasi studenci są
rozchwytywani na rynku pracy już
podczas studiów. A sam kierunek
został uhonorowany Medalem Eu-
ropejskim jako produkt polski o stan-
dardzie europejskim.”- mówi dr Ali-
na Vogelgesang Rektor Gliwickiej
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości.

Od nowego roku akademickiego na
kierunku Wzornictwo będzie można
studiować na trzech specjalnościach:
Projektowanie Produktu, Projekto-
wanie odzieży oraz Projektowanie
komunikacji wizualnej i mediów. Co
jest ważne każdy student będzie mógł
skończyć tą specjalność, którą wybiera
na początku kształcenia. „Gwarancja
wyboru specjalności to ten element,
który pozwoli każdemu studentowi

studiować, tą specjalność, którą na-
prawdę wybrał. Każdy student wie
,że jest to bolączka systemu edukacji
w wielu uczelniach wyższych i w
praktyce kończą specjalizację, która
została im narzucona.”– mówi dr
Alina Vogelgesang Rektor GWSP. 

Studiowanie wzornictwa pozwala na
łączenie  pasji ze zdobyciem wiedzy
i praktycznych umiejętności. „Młodzi
ludzie poszukują możliwości ekspresji
swoich uczuć i stworzenia elementów
praktycznych, użytecznych dla spo-
łeczeństwa połączonych z nutą ar-
tyzmu. Właśnie to otrzymują studenci
GWSP na kierunku Wzornictwa” –
prof. Jan Kukuła znany projektant
środków transportu , wykładowca
Akademii Sztuk Pięknych we Wroc-
ławiu oraz GWSP.

W ostatnich latach przemysł sięga
po projekty do młodych designerów
rozpisując coraz liczniejsze konkursy
designerskie. „Nasi studenci od lat
uczestniczą w konkursach nie tylko
krajowych, ale również światowych
otrzymując różnorodne nagrody.
Ich prace są naprawdę świetne, no-
watorskie i przepełnione nowym du-
chem designu. Przykładów jest mnó-
stwo np. Artur Gaca zdobył 3 miejsce
w konkursie Invado – drzwi do ka-
riery, Mateusz Copiak był nomino-

wany w konkursie Art of Packaging
2013; grono 25 prac naszych stu-
dentów z ponad 1300 nadesłanych
projektów trafiło do półfinału ogól-
noświatowej edycji Electrolux Design
Lab 2011, zaś blisko 100 prac brało
udział w Breil Milano–Design Time,
gdzie otrzymaliśmy  wyróżnienie  za
projekt damskiej torebki” mówi Pro-
dziekan Wydziału Nauk Stosowanych
GWSP Czesław Fiołek.

Indonezyjczycy z wizytą
w Tarnowskich Górach

Śląscy
designerzy
z przyszłością
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Z powodu prac budowlanych przy powstającej
hali sportowej przez trzy miesiące dojazd do
Parku Wodnego będzie możliwy tylko z jednej
strony, przez trzy tygodnie zamknięty będzie
też skatepark. W kierunku hali budowana jest
droga dojazdowa, dlatego dotarcie do Parku
Wodnego od strony ronda i Castoramy będzie
zamknięte. Dojazd do obiektu będzie możliwy
Obwodnicą od strony Starych Tarnowic (skrzy-
żowania z ulicą Wyszyńskiego). Jednostronny

dojazd będzie obowiązywał trzy miesiące czyli
od środy 3 września do końca listopada. Z po-
wodu montowania elewacji na wielofunkcyjnej
hali sportowej (powstaje poniżej Parku Wod-
nego) z względów bezpieczeństwa na trzy ty-
godnie zamknięto znajdujący się pomiędzy
dwoma wymienionymi obiektami skatepark.
Tutaj ograniczenie potrwa znacznie krócej, bo
jedynie do 21 września.

W związku z realizacją Planu gospodarki ni-
skoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry za-
chęcamy Mieszkańców domów jednorodzinnych
z terenu Tarnowskich Gór do wypełnienia an-
kiety, mającej na celu rozpoznanie potrzeb i
możliwości Mieszkańców w zakresie moder-
nizacji źródeł ciepła, termomodernizacji bu-

dynków oraz ograniczenia emisji substancji
szkodliwych. Ankietę można wypełnić elektro-
nicznie lub w wersji papierowej (i wrzucić do
urny, która znajduje się w Ratuszu przy ul.
Rynek 4 oraz Punkcie Informacyjnym przy ul.
Sienkiewicza 2). Ankiety do pobrania w zakładce
Ochrona środowiska.

Uwaga na utrudnienia

Na miejscu skrzyżowania rozpoczęła się budowa
ronda. - Prace będą prowadzone etapowo tak,
aby maksymalnie zminimalizować utrudnienia
dla użytkowników drogi – mówi Joana Czy-
żewska, kierownik tarnogórskiego Miejskiego
Zarządu Ulic i Mostów wyjaśniając, że ruch na
skrzyżowaniu będzie się odbywał, cały czas ale
z ograniczeniami. W pierwszym etapie przewiduje
się  zamknięcie wlotu na ul. Kaczyniec od strony
ul. Św.Jacka, później na zmianę amykane będą
kolejne wloty. - Częściowy zakaz ruchu jest ko-

nieczny z uwagi na charakter robót - mówi
Czyżewska prosząc kierowców o zwracanie uwagi
na znaki i ostrożność. Budowa ronda ma za-
kończyć się do połowy października. Dzięki
niemu zniknie problem blokowania przejazdu
przez parkowane na placu samochody, ruch
stanie się w tym miejscu płynniejszy i bezpiecz-
niejszy. Na miejscu pojawi się nowa, asfaltowa
nawierzchnia drogi, samo rondo oraz chodniki
wokół wyłożone zostaną kostką. Na środku
ronda pojawia się też nieprzejezdna wyspa.

Laureaci Konkursu
„Kruszec Biznesu” 2014”

Kategoria ,,Firma’’
● Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

„DE-MED” EWA I ANDRZEJ JANICCY 

● TB POLSKA Sp. z o.o. 

● Stolarstwo DOMINIK I MARIUSZ MISZ
S.C. 

● SPONSOR PLUS Sp. z o.o. 

● Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. w Bytomiu

● Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze Spół-
ka Akcyjna

Kategoria „Wyrób roku”

● Galanteria Modelarska i Odlewnicza NO-
RAM Sp. z o.o.

- za opracowanie i wdrożenie odlewu
precyzyjnego w technologii wytapianego
wosku

● Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowni-
czych INTERGAZ Sp. z o.o.

- za inteligentny gazomierz miechowy
typu smart serii bk z zaworem odcina-
jącym i funkcją przedpłatową

Kategoria „Usługa roku”

● DFI Sp. z o.o.

- za kompleksowe doradztwo w zakresie
finansów przedsiębiorstw

● Międzygminne Towarzystwo Budownict-
wa Społecznego Sp. z o.o. 

- za zarządzanie nieruchomościami

Laureaci Konkursu
„ Kruszec Biznesu

z Diamentem”

● O&S COMPUTER SOFT Sp. z o.o. 

● MEGASET Sp. z o.o. 

Wyróżnienia indywidualne

W tym roku Wyróżnienie Indywidualne
Statuetkę Kruszec Biznesu za zaangażo-
wanie w rozwój samorządu gospodarczego
oraz gospodarki regionu otrzymała Wice-
marszałek Senatu RP Pani Maria Pańczyk-
Pozdziej oraz Pan Eugeniusz Orłowski.

Laureat wyróżnienia „Spiżowy Jorg”

● Ośrodek Szkoleniowo-Usługowy „RAJD”
Ryszard Walc

Laureat wyróżnienia „Śrybny Gwarek”

● Zakład Aparatury Chemicznej Chemet S.A.

Laureat wyróżnienia „Dąb biznesu”

● Geoplast S.A.

Odznaczenia Krajowej Izby Gospodarczej

Honorowa Złota Odznaka Krajowej Izby
Gospodarczej przyznana została Panu
Zygfrydowi Kostoniowi właścicielowi grupy
przedsiębiorstw „K-Z”

Budują rondo.

przy Parku Wodnym

Gospodarka niskoemisyjna.
Wypełnij ankietę

Będzie bezkolizyjnie na Kaczyńcu

Kruszec Biznesu, Złote Honorowe Odznaki Krajowej
Izby Gospodarczej oraz Srebrne i Złote Odznaki
Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Gó-
rach, a także „Śrybny Gwarek”, „Spiżowy Jorg” oraz
„Dębu Biznesu” to nagrody, którymi uhonorowano
w sobotę najlepsze firmy. Uroczystość odbyła się 30
sierpnia w Pałacu w Brynku podczas dorocznej gali
tarnogórskiej Izby Przemysłowo Handlowej.

Laureaci
konkursów

gali tarnogórskiej
Izby Przemysłowo Handlowej
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HOROSKOP

 Baran 21.03-20.04
Czeka Cię bardzo trudne zadanie
do wykonania. Mimo porażki nie
odpuszczaj tak łatwo, nagroda na
pewno Cię zaskoczy. Możesz liczyć
na wsparcie przyjació. 

 Byk 21.04-20.05
Jesteś osobą, która patrzy na świat
przez różowe okulary. Spróbuj jed-
nak rozejrzeć się wokół siebie. Ktoś
bliski może potrzebować w tym
tygodniu Twojej pomocy.

 Bliźnięta 21.05-21.06
Twoje obecne osłabienie może
świadczyć o niedoborze żelaza we
krwi. Koniecznie wybierz się na
badania w najbliższym czasie.
W weekend odpuść sobie impre-
zowanie.

 Rak 22.06-22.07
Czeka Cię sporo zmian w pracy,
możliwe, że otrzymasz awans. Od
jakiegoś czasu jesteś jednak roz-
targniony, spróbuj odpocząć aby
nabrać sił na najbliższy tydzień.

 Lew 23.07-23.08
W tym tygodniu w końcu wyczujesz
grunt pod nogami. Stabilizacja bę-
dzie postępować we wszystkich
dziedzinach życia poczynając na
rodzinie, kończąc na szkole lub
pracy.

 Panna 24.08-22.09
Nie daj się zwieść pochlebstwom,
są nieszczere. Ktoś będzie chciał
wykorzystać Twoją wiedzę dla swo-
jej korzyści albo Tobą zmanipulo-
wać. Miej się na baczności i bądź
sprytniejszy.

Waga 23.09-23.10
W tym tygodniu szef przywoła Cię
do porządku. Jeżeli zareagujesz
emocjonalnie to może się to skoń-
czyć utratą pracy. Więc nie dra-
matyzuj tylko weź się w garść.

 Skorpion 24.10-22.11
Tym razem to Ty jesteś górą. Nie-
zależnie od natłoku obowiązków
będziesz mieć wszystko pod kon-
trolą. Możliwe, że spotkasz przy-
jaciela, którego nie widziałeś od
lat.

 Strzelec 23.11-21.12
Jeżeli myślałeś o  zmianie w swoim
życiu to ten tydzień jest najlepszy
aby coś zrobić. Może przydałoby
się odświeżyć fryzurę i zmienić ko-
lor włosów.

 Koziorożec 22.12-20.01
Cierpliwość i wytrwałość zapewnią
Ci w tym tygodniu sukces. Jest to
dobry czas na rozpoczęcie odchu-
dzania lub rzucenie nałogu. Nie-
stety, będziesz miał więcej spraw
na głowie.

Wodnik     21.01-19.02
Dzięki Twojemu talentowi do me-
diacji uda się rozwiązać konflikt
w pracy. W nagrodę zaszalej w
weekend z przyjaciółmi. Pilnuj jed-
nak portfela.

 Ryby 20.02-20.03
Wraz z nadejściem września po-
czujesz całkiem nową energię do
działania. To zwiastuje całkiem
nowe przedsięwzięcia i perspek-
tywy rozwoju.
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kończy
modli-

ewt
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WWW.REKRUTACJALIONS.PL

LUBISZ ZWYCI A ?

DO CZ DO STADA !

REKRUTACJA DO DRU YNY 
FUTBOLU AMERYKA SKIEGO

GLIWICE
STADION NA WILCZYM GARDLE

UL. NIEZAPOMINAJKI, GODZ. 12:00

4 PA DZIERNIK
BYTOM

TOWYCH "TORKACIK"
UL. TARNOGÓRSKA 1, GODZ. 12:00

11 PA DZIERNIK
GLIWICE

STADION NA WILCZYM GARDLE
UL. NIEZAPOMINAJKI, GODZ. 12:00
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