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łaściciele Spichlerza widząc za-
chwyt gliwiczan włoską kuchnią,
postanowili tchnąć w grube
mury nowe życie. Uroczyste
otwarcie zaplanowane na piątek
10 października, zapowiada się
pod znakiem feerii smaków,
zapachów i kulinarnych
eksperymentów.
Któż nie chciał-
by doświad-
c z y ć

swojego podniebienia daniami
przygotowanymi techniką sous-
vide? Zapakowane próżniowo

i gotowane długo, ale
w niskiej tempera-

turze mięsa i ryby
z a c h o w u j ą

wszystkie swe

dobroci osiągając jednocześnie
niespotykaną delikatność. Do
tego prawdziwa włoska pizza
na rumianym cienkim cieście
z najbardziej wykwintnymi do-
datkami oraz własnoręcznie ro-
bione makarony.

Jeśli natomiast 10 października
zabraknie Was w kamiennych

murach dawnego Spich-
lerza, pamiętajcie Trat-
toria Castello pozostanie

tam na długo.

Od kilku dni gliwickie ulice
przemierza biały autobus PKM
Gliwice. Jeżdżący na trasie A4
Volvo 7900 napędzany silni-
kiem elektrycznym to nie
pierwszy tego typu pojazd na
naszych drogach. Już w 2012
roku miejska spółka testowała
starszy model 7700. Nowo-
czesny napęd doskonale spi-
suje się w miejskich warun-
kach. Silnik diesla wyłącza się

automatycznie na przystan-
kach autobusowych i podczas
postoju na światłach. Autobus
rozpędza się bezszelestnie przy
pomocy silnika elektrycznego,
a po osiągnięciu prędkości 15-
20 km/h automatycznie prze-
łącza się na silnik diesla. To
wyjątkowo korzystne rozwią-
zanie zarówno dla środowiska
jak i mieszkańców. Redukcja
spalania, emisji hałasu i spalin

poprawia jakość życia w mie-
ście. Niestety ma to również
swoją cenę. Koszt takiego po-
jazdu jest o 75% wyższy niż
w przypadku doskonale wy-
posażonych, tradycyjnych au-
tobusów. Wysokie ceny nie
gwarantują zwrotu inwestycji,
dlatego prawdopodobnie na
nowe hybrydy Volvo przyjdzie
nam jeszcze poczekać. 

Po Gliwicach będą jeździć
hybrydowe autobusy?

Nic tak nie poprawia humoru naszym pupilom
jak wspólny spacer i teren, na którym mogą się
wybiegać do woli. Niestety w infrastrukturze
miejskiej nie ma zbyt wielu dostosowanych do
tego miejsc, a spuszczanie psa ze smyczy może
mieć przykre konsekwencje. Na szczęście już
niedługo na osiedlu Kopernika powstanie pierw-
szy profesjonalny wybieg dostosowany do potrzeb
naszych czworonogów. Jak zakładają władze
Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, otwar-
cie nastąpi w połowie grudnia. Na ogrodzonej
działce u zbiegu ulic Perseusza i Gwiazdy Polarnej
pojawią się różnorodne urządzenia do zabawy
lub nauki, ławki dla właścicieli, kosze na śmieci
i odchody zwierząt, specjalne wodopoje oraz
tablice z regulaminem. Jeśli pomysł spodoba

się mieszkańcom to władze MZUK nie wykluczają
kolejnych inwestycji. Szczególnie, że zapotrze-
bowanie na takie miejsca jest ogromne.

Kopernik będzie miał 
wybieg dla psów

Zgodnie z obowiązującym prawem dzieci do
13. roku życia nie mają prawa dokonywać ża-
dnych zakupów. Pomimo to w ponad połowie
polskich sklepów nieletni mogą nabyć zarówno
alkohol jak i wyroby tytoniowe. Tak było
w przypadku 25-letniej gliwiczanki, która
w okolicy ul. Toszeckiej sprzedała alkohol 12-
letniej dziewczynce, nie żądając pokazania do-
wodu osobistego. Kilka chwil później do sklepu
wkroczyła policja, która zatrzymała ekspedien-

tkę. Podejrzana usłyszy zarzut złamania prze-
pisów "Ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi". Kobieta
może zapłacić grzywnę w wysokości kilkudzie-
sięciu tysięcy złotych. Konsekwencje poniesie
również właściciel lokalu, który może stracić
koncesję na sprzedaż alkoholu. Nielegalny pro-
ceder mógłby trwać nadal, gdyby nie interwencja
świadka. Ten widząc co się dzieje, zgłosił sprawę
funkcjonariuszom z IV komisariatu.

Ekspedientka może zapłacić
kilkadziesiąt tysięcy kary
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Czy stare XIII wieczne mury mogą wypełnić się słońcem Italii? Wszystko na to wskazuje, gdyż gliwicki Spichlerz przeszedł nie lada metamorfozę.
Miejsce przypominające dotąd warowne zamczysko nagle nabrało lekkości, a wszystko za sprawą aromatu ziół i potraw włoskiej kuchni. 
Powitajmy na kulinarnej mapie Gliwic „Trattorie Castello”, łączącą w sobie tradycyjny i znany gliwiczanom smak i styl, który Trattoria la Rustica
proponuje swoim gościom już od niespełna dwóch lat.

▪ Kaczka 
z puree buraczanym

Unikalne przygotowanie techniką
sous-vide, pozwala potrawie zatrzymać
wszystkie wartości z jednoczesnym
zachowaniem soczystego i różowego
mięsa. Dodatek w postaci puree bu-
raczanego serwowane prosto z syfonu,
przybiera postać musu, który doskonale
komponuje się z delikatną, chrupiącą
kaczką.

▪ Pasta 
z owocami morza

Klasyczne danie stworzone ze świeżych
i aromatycznych składników nabrało
całkiem nowego wymiaru. Lekkie kre-
wetki i soczyste mięso małży prze-
smażone na maśle, następnie skąpane
w wytrawnym chardonnay są poda-
wane z własnej roboty jajecznym ma-
karonem. Całość wieńczą duszone
pomidorki koktajlowe i świeży pachnący
koperek.
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Uroczyste otwarcie
10 październikaWloskie rewolucje w Spichlerzu/



Tempo prac na budowie gliwickich od-
cinków Drogowej Trasy Średnicowej
jest imponujące. Wszyscy czekają na
otwarcie odcinka G1, które ma nastąpić
już za dwa miesiące, a my właśnie
otrzymaliśmy informację o kolejnych
ułatwieniach w ruchu.

Przyjemna niespodzianka dla kierowców znaj-
duje się na skrzyżowaniu ulic Konarskiego
i Jagiellońskiej. W trakcie inauguracji działal-
ności Centrum Nowych Technologii nasi dzien-
nikarze zauważyli zarys gotowego wiaduktu w

ciągu ulicy Konarskiego. Przeprawa ma ułatwić
przejazd nad biegnącą poniżej Drogową Trasą
Średnicową. Robotnicy zajmowali się wyłączenie
kosmetycznymi robotami, co zwiastowało nie-
długie otwarcie obiektu. 
Przypomnijmy, że odcinek został zamknięty
dla ruchu w marcu 2013 roku. Rzecznik DTŚ
SA, poinformowała nas, że planowane otwarcie
skrzyżowania ustalono na początek listopada
2014 roku. Zaznaczyła jednocześnie, że wska-
zany termin jest uzależniony od daty uzyskania
pozwolenia na użytkowanie.

Władze Gliwic kilka lat temu postanowiły utwo-
rzyć spółkę komunalną, dzięki której powstała
nowoczesna infrastruktura teleinformatyczna
w skład, której wchodzi m.in. 36 stacji bazowych,
9 masztów teletechnicznych oraz 455 punktów
odbiorczych. Projekt objął 14 gmin. Inwestycja
była realizowana przez ponad 4 lata, a jej
wartość wyniosła ponad 27 milionów złotych.
Dzięki wdrożonym technologiom, sieć bez-
przewodowa połączy jednostki samorządowe
szerokopasmowym łączem internetowym.

Sieć docelowo stworzona dla samorządu, ułatwia
także życie mieszkańców. Wraz z rozwojem
technologii bezprzewodowej powstały punkty
dostępu hot-spot, które pozwalają na bezpłatne
łączenie się z internetem. Oczywiście korzyści
to nie tylko darmowy internet, to także wspo-

maganie zarządzania kryzysowego poprzez
monitorowanie terenów zagrożonych powo-
dziami. System pozwala koordynować pracę
służb miejskich i ratunkowych w czasie sytuacji
nadzwyczajnych. Dzięki Sieci na ulicach Gliwic
jest bezpieczniej – teraz montowanie kolejnych
kamer monitoringu miejskiego jest możliwe
bez podłączania kilometrów kabli. Również
system sterowania ruchem jest oparty na in-
frastrukturze dostarczanej przez Śląską Sieć
Metropolitalną.

–Przygotowujemy rozbudowę systemu dlatego,
że posiadamy częstotliwość także na południu
województwa śląskiego. Naszym docelowym
działaniem jest stworzenie siei, która będzie
obejmowała całe województwo. – zapowiada
Grzegorz Nitkiewicz, prezes ŚSM.

W piątek swoją działalność zainaugurowało
Centrum Nowych Technologii Politechniki Ślą-
skiej. Obiekt został wybudowany już dwa lata
temu ale dopiero w zeszły piątek oddano go do
użytku. Jest to nowoczesny, naukowo-dydak-
tyczny budynek o łącznej powierzchni 14 tysięcy
metrów kwadratowych. Powstał dzięki dofi-
nansowaniu z UE. Służy on przede wszystkim
działalności dydaktycznej dla kierunków prio-
rytetowych w Instytucie Fizyki, Wydziale In-
żynierii Środowiska i Energetyki oraz Mecha-
nicznym-Technologicznym i Wydziale Inżynierii
Biomedycznej.

W ramach projektu utworzono zespół nowo-
czesnych laboratoriów i pracowni, stanowiących
cenne zaplecze dla Politechniki Śląskiej. Pozwoli
ono na oferowanie kompleksowych, wysokos-
pecjalistycznych usług dydaktycznych oraz ba-
dawczych na potrzeby dydaktyki oraz na przy-
gotowanie nowych kierunków kształcenia, od-
powiadających swoimi zakresami i metodami
dydaktycznymi wymogom stawianym wiodącym

uczelniom technicznym nie tylko w kraju, ale
i w Europie. 

Stworzona infrastruktura pozwoli studentom
Politechniki na korzystanie z najnowszych
osiągnięć naukowych w ramach zajęć dydak-
tycznych, tworzenie prac dyplomowych roz-
ważających kwestie istotne i aktualne nie tylko
dla nauki, ale i zagadnienia praktycznego wy-
korzystania myśli technicznej. Spełnienie po-
wyższych założeń spowoduje to, że absolwenci
staną się pożądaną kadrą inżynieryjną nie tylko
w regionie, ale i na poziomie narodowym.

Gliwice połączyły 14 gmin

Centrum Nowych Technologii rozpoczyna działalność
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Ulica Konarskiego
już niedługo przejezdna!

➽ ze str.❶
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Zabrze docenione
na Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Ogólnopolski program „Sa-
morząd, który wspiera
MŚP” jest skierowany do
jednostek samorządu tery-
torialnego szczebla woje-
wódzkiego, powiatowego
i lokalnego. Celem progra-
mu jest wyłonienie i pro-
mocja samorządów, które
stwarzają przedsiębior-
stwom sektora MŚP do-
godne warunki do prowa-
dzenia działalności gospo-
darczej. 

Podczas Kongresu odby-
wającego się w ubiegłym
tygodniu w Katowicach wy-
różniono trzy miasta w tym
Zabrze. - Nie bójcie się in-
westować, róbcie to z sen-
sem, a miasto będzie Was
wspomagać. – powiedziała
prezydent Zabrza, Małgo-
rzata Mańka-Szulik, odbie-
rając wyróżnienie.  Obecny
na Kongresie Jerzy Buzek,
były premier i przewodni-
czący Parlamentu Europej-
skiego stwierdził, że rozwój

regionów uzależniony jest
od biznesu, dlatego jeśli
chcemy doskonalić eduka-
cję i kulturę w naszym kraju
to musimy rozwijać biznes.
50 procent PKB jest gene-
rowane przez małe i średnie
firmy, dlatego należy zmie-
niać mentalność Europej-
czyków i rozwijać w nich
ducha przedsiębiorczości. 

Kapituła podjęła również
decyzję o przyznaniu wy-
różnień honorowych m.in.
dla Katowic, Bytomia, Gli-
wic, Pilchowice oraz Ślą-
skiego Związku Gmin i Po-
wiatów. Wyróżnienia zos-
tały przyznane za zaanga-
żowanie i szczególne zasługi
we wspieraniu rozwoju sek-
tora MŚP. Marszałkowie,
prezydenci, burmistrzowie
i wójtowie ww. jednostek
samorządu terytorialnego
oraz przewodniczący związ-
ków otrzymali tytuły ho-
norowe „Liderów, który
wspierają MŚP”

ZABRZE 4
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Zmodernizowany
szpital

Kiedyś jeden z najbar-
dziej rozpoznawalnych
zabrzańskich zakładów
pracy przestał istnieć.
Należąca do PGNiG
Technologie Gazobuo-
wa została wykasowana
już nawet z oficjalnej
strony internetowej,
a niedługo zniknie rów-
nież z rejestru spółek.
Pomimo tego dotychcza-
sowi pracownicy postano-
wili walczyć o swoje. Część
zatrudnionych znajduje się
obecnie na wypowiedzeniu,
jednak są i tacy, którzy zo-
staną w tym czasie wysłani
na delegację do Krosna.
Tam odpracują ostatnie ty-
godnie obowiązujących
umów. 

Przedstawiciele Związku
Zawodowego Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa
postanowili zawalczyć
o ostatnie przywileje. Cho-
dzi głównie o dodatkowe
środki, które mogłyby po-
służyć  pracownikom na
sprawne przekwalifikowa-
nie. Obecne ustalenia mó-
wią wyłącznie o wypłacie
pojedynczej odprawy w wy-
sokości najniższej krajowej
czyli 1680 złotych brutto.
Jak zaznacza Dariusz
Ćwik przewodniczący
PZZGNiG, osoby które do-
browolnie odeszły z pracy
mogły liczyć na kwoty od
90 do nawet 140 tysięcy
złotych!

Grupa PGNiG posiada
Centralny Fundusz Res-
trukturyzacji, lecz władze
nie zamierzają z niego ko-
rzystać. Obecnie trwa zbie-
ranie indywidualnych wnio-
sków o wypłatę dodatko-
wych środków.
Związkowcy zaproponowa-
li również dodatkowe roz-
mowy w obecności media-
tora, gdyż wszczęto tzw.
spór zbiorowy z zarządem
firmy. Zapowiadają także,
że jeśli nie uda się osiągnąć
porozumienia w najbliższej
przyszłości mogą zostać
podjęte dużo bardziej dra-
styczne kroki. Być może
sprawa trafi nawet na salę
sądową.

26 września został oddany
do użytku zmodernizowany
Oddział Kardiologii Szpi-
tala Specjalistycznego
w Zabrzu. Inwestycja obej-
mowała część Kliniczną
Oddziału Kardiologii wraz
z Oddziałem Intensywnego
Nadzoru Kardiologicznego
i Pracowni Hemodynamiki
wyposażonej w nowy apa-
rat do zabiegów kardiologii
inwazyjnej. 

W uroczystości udział wzię-
li m.in. Tadeusz Urban,
dyrektor Szpitala Specja-
listycznego w Zabrzu, Mał-
gorzata Mańka-Szulik, pre-
zydent Zabrza, Marian Czo-

chara, przewodniczący
Rady Miasta w Zabrzu,
Gabriela Lenartowicz, dy-
rektor Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach, Mariusz
Wójtowicz, prezes Szpitala
Miejskiego w Zabrzu,
przedstawiciele Urzędu
Marszałkowskiego, Śląskie-
go Centrum Chorób Serca
oraz wielu placówek me-
dycznych. W spotkaniu
uczestniczyli także pracow-
nicy Szpitala Specjalistycz-
nego.

–W Zabrzu szczycimy się
prężnie działającymi

ośrodkami medycznymi,
które kierują się troską
o pacjentów. Jednym z nich
jest Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu - powiedziała
Małgorzata Mańka-
Szulik, prezydent Zabrza.
–Placówka wypełnia bar-
dzo ważną funkcję w za-
pewnianiu opieki medycz-
nej mieszkańcom naszego
miasta i całego regionu.
Szpital, którego powstaniu
przyświecała cenna idea
niesienia pomocy najuboż-
szym, posiada bogate tra-
dycje. Przez lata przecho-
dził przeobrażenia stając
się jednostką nowoczesną
i przyjazną pacjentom. 
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Związki walczą
o pieniądze z Gazobudowy

tel. 32- 332 50 96

Wiesz coś ciekawego? Coś Cię denerwuje?
Dzwoń lub pisz!

Redakcja gazety

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

SPRZEDAŻ  KUPNO WYNAJEM

tel.: 509 118 891

www.cdrn.pl
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Chojnacki będzie kandydatem PiS?

BYTOM 6
nr 89

Dzięki oddaniu do użytku nowego placu zabaw
w Suchej Górze, przy północno-wschodnim
wejściu do Parku Grota dzieci mają bezpieczne
miejsce rozrywki. Plac wyposażony jest w zjeż-
dżalnię, drabinkami i karuzelę. Wokół zamon-
towano ławki, stoły do gry w szachy i kosze na
śmieci. Warto wspomnieć, że to mieszkańcy
poprzez głosowanie w ramach budżetu oby-

watelskiego zdecydowali o zrealizowaniu in-
westycji. Również w Karbiu mieszkańcy mieli
okazję współdecydować  o losie swojej dzielnicy,
czego dowodem jest nowy plac zabaw przy ul.
Falistej. Mieszkańcy osiedla gen. Ziętka
w Stroszku od 25 września także mogą cieszyć
się nowym obiektem służącym dzieciom. 

Mieszkańcy wybrali:

Nowe place zabaw
Patowa sytuacja mieszkańców
ulicy Racławickiej 30 przero-
dziła się z urzędniczego absur-
du w istny dramat. Gdy zapadła
decyzja Powiatowego Inspek-
toratu Nadzoru Budowlanego
poziom emocji sięgnął zenitu.
Słowa „wyłączyć blok z użytku”
brzmiały jak wyrok, którego
finał będzie miał miejsce pod
koniec września. Do tego dnia
lokatorzy muszą opuścić swoje
domy, nie wiedząc gdzie teraz
przyjdzie im mieszkać. W tym
wypadku największym wro-
giem przestały być szkody gór-
nicze a stała się nim urzędnicza
opieszałość. Sprawa ciągnie się
już od 2012 roku, kiedy w wy-
niku intensywnych tąpnięć na
Racławickiej popękały ściany.
Wtedy też postanowiono wy-
burzyć domy na ulicach Tech-
nicznej i Pocztowej. Pozostałe
uszkodzone bloki były na bie-
żąco kontrolowane pod wzglę-
dem odchylenia ścian. PINB
zlecił również przeprowadzenie
prac remontowych i zabezpie-
czających. Niestety, zabrakło
środków na realizację moder-
nizacji. Władze nakazały miesz-
kańcom złożenie wniosków o
lokale zastępcze - jednak stan
proponowanych mieszkań po-
zostawiał wiele do życzenia.

Nadzieje na remont pojawiły
się wraz z podpisaniem ugody
pomiędzy miastem a Kompa-
nią Węglową, jednak z czasem
zaczęły gasnąć. Wszystko przez
kompletny brak informacji.
Budynek ma opustoszeć do 31
września – jednak co dalej z
jego lokatorami? Jeśli nie uda

się ukończyć planowanego re-
montu ludzie trafią na koszt
miasta do hostelu. To w per-
spektywie nadchodzącej zimy
wydaje się niedopuszczalne.
Być może zadziała tu magia
nadchodzących wyborów, która
zmotywuje urzędników do
działania.

Prawdziwą bombą poli-
tyczną zbliżających się
wyborów samorządo-
wych może okazać się
kandydat PiSu na prezy-
denta Bytomia.

Radny Mariusz Janas, który
otrzymał rekomendację by-
tomskiego koła PiS w wybo-
rach samorządowych na pre-
zydenta miasta, najprawdo-
podobniej będzie musiał wy-
cofać się z wyborów. Dlacze-
go? W lipcu tego roku doszło
do zawarcia ogólnopolskiego
porozumienia pomiędzy pra-
wicowymi ugrupowaniami:
Prawem i Sprawiedliwością,
Polską Razem Jarosława Go-
wina i Solidarną Polską. Teo-
retycznie porozumienie po-
winno dotyczyć głównie przy-
szłorocznych wyborów par-
lamentarnych i prezyden-
ckich. W wyborach samorzą-
dowych miało się ograniczać
jedynie do sejmików i to nie
we wszystkich wojewódz-
twach. Dlatego zaskoczeniem

okazała się informacja, która
zelektryzowała bytomskie śro-
dowisku PiSu. Otóż okazało
się, że porozumienie zawarte
w Warszawie dotyczy również
Bytomia. PiS oraz SP zdecy-
dowały się poprzeć w wybo-
rach kandydata rekomendo-
wanego przez Gowina – To-
masza Chojnackiego. 

Kim jest Tomasz Chojnacki?
Dwa lata temu startował w
przedterminowych wyborach
prezydenckich. Nie odniósł
spektakularnego sukcesu, ale
niewątpliwie przebojem wkro-
czył do bytomskiej polityki.
Chojnacki konsekwentnie bu-
duje swoją pozycję. W zeszłym
roku był mocno zaangażowa-
ny w tworzące się struktury
Polski Razem Jarosława Go-
wina. Kiedy po wyborach do
europarlamentu okazało się,
że PRJG nie odniosło sukcesu
wszyscy uznali, że Chojnacki
popełnił błąd wiążąc się z Ja-
rosławem Gowinem. Jednak
wychodzi na to, że mogło to

być dla niego bardzo dobre
posunięcie.

Mariusz Janas jest radnym
Prawa i Sprawiedliwości od
dwóch lat. Niespecjalnie wy-
różniającym się. Zamieszanie
wokół jego osoby wywołała
awantura z policją, w jaką
wdał się kilka miesięcy temu
w okolicy Urzędu Miejskiego.
Po tym incydencie prokura-
tura postanowiła postawić
mu nawet zarzuty. Te jednak

odrzucił sąd. Mimo tego za-
mieszania bytomski PiS po-
stawił na Janasa. Przypomnij-
my, że w poprzednich wybo-
rach po referendum, w któ-
rym odsunięto Platformę
Obywatelską od rządzenia,
PiS zdobył… mniej mandatów
niż PO. Czy Chojnacki jest
lepszym kandydatem niż Ja-
nas? Na pewno bardziej roz-
poznawalnym i zdecydowanie
bardziej charyzmatycznym.

Mieszkańcy

trafią na bruk?
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Pierwszaki świecą
przykładem

Skwer na medal!
Konkurs rozstrzygnięty

Hala sportowa nabiera kolorów

TARNOWSKIE GÓRY7

Ruszyły prace wykończeniowe nowej,
budowanej przy obwodnicy hali sporto-
wej. Tarnogórskie kluby planują już
przysz- łoroczne treningi.

Ściany budynku przykryto już wysokiej jakości
panelami w kolorze białym oraz żółtym, dla-
tego z zewnątrz nie widać już tego, co dzieje się
w środku. Wewnątrz prace idą pełną parą: za-
montowano już windę, która ułatwi osobom
niepełnosprawnym poruszanie się po hali, za-
kończono prace związane z zaszkleniem okien,
obecnie trwa kafelkowanie i wykańczanie sa-
nitariatów.

– Niektóre z biur i pomieszczeń są już prawie
gotowe, w ścianach zamontowane są już
drzwi, ostatecznego kształtu zaczyna nabie-
rać pomieszczenie, w którym znajdą się cztery
korty do squasha - mówi Michał Fajer, wice-
prezes Agencji Inicjatyw Gospodarczych, która
prowa- dzi Park Wodny, a teraz obok niego bu-

duje wielofunkcyjny kompleks sportowy.

W hali głównej, w której będzie można rozgry-
wać zawody o randze krajowej m.in. w siatków-
ce, piłce ręcznej , koszykówce, a także piłce
nożnej halowej, badmintonie i tenisie ziem-
nym na ułożenie czekają już pierwsze paczki
z elementami podłogi.

Zakończenie prac budowlanych zaplanowano
na koniec roku, ale już teraz władze miasta
i AIG spotkały się z przedstawicielami klubów
sportowych działających na terenie Tarnow-
skich Gór. 

– Chcemy już teraz, zanim zacznie się plano-
wanie przyszłorocznego sezonu sportowego,
zapoznać działaczy z warunkami, jakie będą
na nich czekały w hali, a także wstępnie usta-
lić zasady korzystania z hali przez naszych
sportowców – mówi Arkadiusz Czech, bur-
mistrz Tarnowskich Gór.

Boisko wielofunkcyjne, pełnowymia-
rowe boisko do piłki nożnej, siatkówki
badmintona,  koszykówki z możliwo-
ścią przerobienia go na lodowisko,
a także kort tenisowy oraz miejsce do
gry w tenisa stołowego to jedynie spor-
towa część koncepcji autorstwa arch.
Beaty Lipy z Rzeszowa.

- Praca pani Beaty wyczerpuje wszystkie za-
łożenia, jakie postawiliśmy przed projektan-
tami , znakomicie wykorzystuje istniejące
na miejscu warunki terenowe, całość wy-
daje się podzielona i rozmieszczona bardzo
ciekawie iw dodatku praktycznie – komen-
tuje Piotr Skrabaczewski, zastępca bur-
mistrza Tarnowskich Gór ds. gospodarczych,
który uczes- tniczył w pracach komisji kon-
kursowej.

Oprócz boisk na miejscu miał znaleźć się bu-
dynek administracyjno-socjalny zawierający
m.in. stróżówkę, kasę biletową, pomieszcze-
nie administracyjne, magazyn sprzętu spor-
towego, szatnie oraz węzły sanitarne. 

W konkursie wzięło udział sześć koncepcji. -
W zwycięskiej pracy najlepiej rozlokowano
wszystkie przewidziane wymogami ele-

menty, boisko do piłki nożnej znalazło się
najbardziej płaskim terenie, parkingi
umiejscowiono w najmniej atrakcyjnej czę-
ści i znakomicie połączono je z boiskami –
tłumaczy Tomasz Trzcionkowski, naczel-
nik miejskiego Wydziału Architektury, który
przewodniczył konkursowej komisji. Jego
zdaniem na korzyść zwycięskiej pracy prze-
mawia też to, że projekt wzbogacono także
o miejsce do gry w tenisa stołowego, ścieżkę
zdrowia i amfiteatr. 

Zdaniem naczelnika wszystkie konkursowe
prace prezentowały wysoki poziom, ale zwy-
cięska wyróżniła się najbardziej. - Na doda-
tek część  sportowa jest łatwo do wydzie-
lenia od części publicznej, korzystanie z jed-
nej nie będzie kolidowało z wypoczynkiem
w innej – wyjaśnia Trzcionkowski.

Co teraz będzie się działo ze zwycięską  kon-
cepcją? 
- Najpierw musi ona stać się projektem bu-
dowlanym, potem będziemy realizować ją
etapowo - zapowiada burmistrza Skraba-
czewski zaznaczając, że na miejscu, tj. na te-
renie leżącym za szkołą podstawową nr 3 
w okolicach ulicy Żeromskiego położona
musi zostać najpierw kanalizacja. 

nr 89

- W szkole marzeń chciałabym, żeby było jak najwięcej koleżanek, mówi
7 - letnia Ola. - A ja chciałabym mieć najdłuższe przerwy - dodaje Emilka. -
W mojej szkole marzeń trzeba być miłym i nie wolno się bić - mówi Mateusz.
Nie tylko w szkole marzeń, ale i w prawdziwej szkole obowiązują zasady,
których należy przestrzegać. O tym, jak należy się zachować pierwszaki
uczyły się dziś w TCK od tarnogórskich policjantów.

- Uczymy się bezpieczeństwa przez zabawę.
Dodatkowo otrzymacie odblaski, dzięki któ-
rym będziecie widoczni na drodze, a przez to
bardziej bezpieczni - mówił witając dzieciaki
burmistrz Arkadiusz Czech.

Dzieci uczyły się bezpiecznych zachowań
w szkole, jak również w drodze do niej,
a po spotkaniu każde dostało zestaw „gadże-
tów odblaskowych”. - Nie jesteście już przed-
szkolakami, teraz chodzicie do szkoły.
Dlatego tak ważne jest, by każdy z was znał

zasady bezpiecznego poruszania się po dro-
dze - uczył dzieci komendant Wystalski.

Numery alarmowe, kogo należy powiado-
mić, jak coś złego się wydarzy, „nie wsiadam
do auta nieznajomego” - te i inne kwestie były
poruszane podczas lekcji w Tarnogórskim
Centrum Kultury. Pierwszaki z trójki, piątki,
dziewiątki i dziesiątki  wzięły udział w spot-
kaniu. Do reszty Sznupek, policyjna mas-
kotka, przyjedzie osobiście, jeszcze w paź-
dzierniku.
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Na wystawie odnaleźć
będzie można produkty
wykonane ręcznie w po-
jedynczych egzempla-
rzach. W ramach giełdy
dostępne będą piękne
kolczyki, kolorowe na-
szyjniki, zawieszki, bran-
soletki, broszki i inna bi-
żuteria. Wystawcy oferu-
ją bogaty wybór spośród
różnych wzorów, kolo-
rów, stylów i materiałów.
Wyroby biżuteryjne wy-
konane są między inny-
mi ze srebra, bursztynu,
kamieni szlachetnych i
półszlachetnych, korali,
pereł, krzemienia pasias-
tego,  ceramiki  i  krysz-
tałów Swarovskiego.
Zwiedzający znajdą tu
również artykuły z ka-

mieni i  muszli, lampy
solne oraz akcesoria ko-
lekcjonerskie. 

Giełda stwarza możli-
wość sprawienia sobie
lub osobom bliskim nie-
samowitych i nietuzin-
kowych prezentów. Wy-
roby prezentowane na
giełdzie, są produktami
artystycznymi i niepo-
wtarzalnymi. Impreza
odbędzie  się w dniach
19 i 20 października w
Hali Widowiskowej "Gór-
nych Wałów". Wejście na
giełdę znajdować się bę-
dzie od strony ulicy Zyg-
munta Starego. Przed
halą znajdują się trzy
parkingi. Giełda będzie
otwarta dla zwiedzają-

cych w godzinach od
10.00 do 18.00. 

Wystawa to wspaniała
możliwość ciekawego
spędzenia wolnego cza-
su, poszerzenia wiedzy
o minerałach, kamie-
niach szlachetnych i
skamieniałościach, a tak-
że zobaczenia ich na
żywo. To również szansa
na zakupienie niespoty-
kanych nigdzie indziej
ozdób do swojego domu
i uzupełnienie kolekcji o
nowe eksponaty.

Dodatkowe infor-
macje można zna-
leźć na stronie
www.geoexpo.eu

XV Gliwicka Giełda
Minerałów i Biżuterii
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HOROSKOP

 Baran 21.03-20.04
Możesz mieć w tym okresie skłon-
ności do łapania infekcji. By się
jej ustrzec, profilaktycznie jedz
czosnek i dużo owoców cytruso-
wych. Twoja ewentualna nieobec-
ność pomiesza ci szyki. 

 Byk 21.04-20.05
Jakość wykonanego zadania będzie
twoją wizytówką. W dobie sporej
konkurencji liczą się standardy.
Weekend dla odmiany spędź przy
pracach fizycznych.

 Bliźnięta 21.05-21.06
Znany jesteś ze skromności, ale
i oszczędności. Nie przepuściłeś
całej kasy podczas urlopu. Zbytki
i swawole raczej cię nie nęcą. Za-
oszczędzone pieniądze warto by
było zainwestować.

 Rak 22.06-22.07
Zaległe faktury zaczną spływać
i to dość sukcesywnie. Dzięki nim
unikniesz katastrofy. Niestety była
ona blisko. By się częściowo za-
bezpieczyć, wprowadź zaliczki. 

 Lew 23.07-23.08
Dopisze Ci zdrowie i doskonała
kondycja. To znacząco poprawi
Twoje samopoczucie, szczególnie
w deszczowe i ciemne dni. Postaraj
się utrzymać ten stan.

 Panna 24.08-22.09
W tym tygodniu spotkasz trudnego
adwersarza. Nie ryzykuj pojedynku.
Lepiej mieć w nim przyjaciela,
który wspomoże Cię w trudnych
sytuacjach.

Waga 23.09-23.10
Wszystkie swoje obowiązki wyko-
nasz z dużym zaangażowaniem.
Nic nie stanie ci na przeszkodzie.
Jednak uważaj, by nie przekroczyć
granicy zdrowego rozsądku.

 Skorpion 24.10-22.11
Warto zaistnieć w nowym środo-
wisku. Czas finansowej prosperity
jest ciągle przed Tobą. Ogromnym
plusem w nowej pracy będzie do-
borowe, pełne poczucia humoru
środowisko.

 Strzelec 23.11-21.12
Nie lubisz gdy coś ci się wymyka
spod kontroli. W tym tygodniu
trzymaj pieczę nad pracą zespo-
łową. Migającym się „przykręcaj
śrubę”.

 Koziorożec 22.12-20.01
Wreszcie czarne chmury nad twoją
głową się rozejdą. I ciebie urodzo-
nego optymistę dopadło zwątpie-
nie. Ten tydzień przyniesie długo
oczekiwany przełom.

Wodnik     21.01-19.02
No wreszcie szczęście zacznie ci
sprzyjać. Na horyzoncie pojawią
się nowe zawodowe możliwości.
Tylko przypadkiem nie kręć nosem
i doceń to co masz.

 Ryby 20.02-20.03
Potrafisz z wprawą i mistrzostwem
władać słowem. W potyczkach in-
telektualnych nie ma tobie rów-
nych. A raczej jeszcze się na takiego
nie natknęłaś. Teraz przydadzą Ci
się te cechy.
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GeoExpo zaprasza na XV Gliwicką Giełdę Minerałów, Skamieniałości
i Biżuterii. W ramach giełdy zwiedzający będą mogli zobaczyć
oraz kupić ciekawe eksponaty minerałów  i  skamieniałości z
całego świata, a nawet pochodzenia pozaziemskiego. Oprócz
tego swoje wyroby prezentować będą producenci biżuterii.

REKLAMA


