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Pierwsze źródło informacji

Prezydent
nagrodził�ludzi
kultury

Szpital Miejski w Zabrzu Sp.
z o.o. informuje, że od dnia
26 października do 31 paź-
dziernika następuje czasowe
zawieszenie działalności Od-
działów Położnictwa i Gine-
kologii, Neonatologii, II Izby
Przyjęć, Poradni Położniczo –
Ginekologicznej i Diagnostyki
Prenatalnej, Szkoły Rodzenia
działających... ➽ str.❺

Miasto podpisało umowę na
budowę infrastruktury w za-
brzańskiej części Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej. Jej wartość to 56 milionów
złotych, 85% kosztów pokryją
fundusze....

Bożena Kubit, Krzysztof Ko-
byliński, Andrzej Skorupa, Cze-
sław Ratka i Izabela Łęska –
to laureaci Nagród Prezydenta
Miasta Gliwice w dziedzinie
twórczości artystycznej, upo-
wszechniania i ochrony kultury
w roku 2013. Nagrodzeni ode-
brali laury podczas uroczystej
gali w Gliwickim Teatrze Mu-
zycznym ... ➽ str.➌

➽ str.❺

56 milionów
na�Strefę

Szpital zawiesza
działalność
oddziałów�

Pierwszy Gliwicki
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—Gliwickie szkoły są coraz lepsze. To nie jest
mój prywatny pogląd. Takie są wyniki ogól-
nopolskich testów, zupełnie miarodajnych.
W tych rankingach jesteśmy coraz wyżej.
Obecnie najwyżej w województwie śląskim.
To bardzo cieszy, dlatego że jakość szkoły
przekłada się na jakość życia w dorosłości –
powiedział prezydent Gliwic, Zygmunt Fran-
kiewicz w trakcie uroczystości z okazji Dnia
Edukacji Narodowej, która odbyła się w siedzibie

Zespołu Szkół Samochodowych (ul. Kilińskiego
24a) w Gliwicach. 

Uroczystość była także okazją, by podziękować
gliwickim nauczycielom za codzienną pracę
pedagogiczną. 31 pedagogów odebrało doroczne
Nagrody Prezydenta Miasta, przyznawane za
wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz oświaty,
a także Nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty
w 2014 roku. 

Dzień Edukacji Narodowej.
Wyróżnienia dla pedagogów

• Zuzanna Antosik – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 34
• Janina Czempiel – nauczyciel Gimnazjum nr 10
• Mariola Dumin-Kowal – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8
• Anna Hora-Lis – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 7
• Krystyna Kondrusiewicz – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
• Regina Lison – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4
• Jolanta Stąpór – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2
• Danuta Szyp – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 14
• Izabela Truszkowska-Bodyńska – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 21
• Jolanta Winkler – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10

• Małgorzata Balińska – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4
• Małgorzata Błotnicka – nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych
• Mariola Dworaczek – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18
• Mariola Gajek-Czapla – dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
• Jolanta Gokiert – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11
• Bożena Kapko – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
• Renata Kluska – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 25
• Agnieszka Kołacz – dyrektor Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 1
• Joanna Korek – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10
• Dorota Krasińska – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 22
• Krzysztof Kruszyński – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 8
• Tomasz Ocieczek – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych
• Bożena Piejko – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 21
• Anna Sanocka – nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego nr 1
• Irena Szymura – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 21
• Dorota Tarczyńska – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7
• Agata Wieczorek – nauczyciel doradca metodyczny Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących nr 3
• Joanna Wojnowska – nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej

• Hanna Szczepaniak – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
• Katarzyna Czapla – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10
• Wiesław Prymaczenko – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!
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W gronie wyróżnionych nagrodami prezydenta miasta
I stopnia znaleźli się:

W gronie wyróżnionych nagrodami prezydenta miasta
II stopnia znaleźli się:

Nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty
w roku 2014 otrzymali:

PROMOCJA



Bożena Kubit, Krzysztof Koby-
liński, Andrzej Skorupa, Cze-
sław Ratka i Izabela Łęska – to
laureaci Nagród Prezydenta Miasta
Gliwice w dziedzinie twórczości ar-
tystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury w roku 2013. Nagrodzeni
odebrali laury podczas uroczystej
gali w Gliwickim Teatrze Muzycznym.

Prezydent Gliwic wyróżnił ludzi kul-
tury po raz 21. W tym roku przyznał
dwie równorzędne pierwsze nagrody.
W kategorii „ochrony kultury” - za
zaangażowanie w utrzymanie, rozwój
i promocję dorobku kulturowego
miasta i stworzenie szczególnego pro-
jektu kulturalnego z zakresu ochrony
dziedzictwa kulturowego Gliwic - na-

grodę otrzymała Bożena Kubit, kie-
rowniczka Działu Etnografii w gli-
wickim Muzeum. Natomiast w ka-
tegorii „twórczość artystyczna” - za
szczególne osiągnięcia twórcze, do-
robek artystyczny o istotnym zna-
czeniu lub stworzenie szczególnego
dzieła artystycznego, wydawnictwa
lub publikacji - nagrodę za całokształt
odebrał kompozytor i pianista Krzysz-
tof Kobyliński. Prezydent miasta
przyznał także dwie równorzędne
drugie nagrody w kategorii „twórczość
artystyczna”. Otrzymali je: za cało-
kształt Andrzej Skorupa, aktor, wo-
kalista, artysta Gliwickiego Teatru
Muzycznego oraz Czesław Ratka –
inżynier elektryk, laureat nagrody
Instytutu Cervantesa w Polsce za li-
terackie tłumaczenie na język polski
chilijskiej epopei narodowej „La Arau-
cana” autorstwa Alonsa de Ercilla y
Zuniga. Trzecią nagrodę w kategorii

„twórczość artystyczna” przyznano ar-
tystce plastyczce Izabeli Łęskiej.

„Kraina Elfów” to kolejny żłobek nie-

publiczny, który otrzymał finansowe

wsparcie od miasta Gliwice. Dzięki

temu rodzice zapłacą mniej za opiekę

nad swoimi dziećmi.

Władze samorządowe kontynuują
działania na rzecz gliwickich rodzin.
Jedną z form takiej pomocy jest
wspieranie żłobków, które zapewniają
opiekę nad dziećmi do lat 3. Celem
jest rozwój tych placówek i dopro-
wadzenie do zwiększenia liczby miejsc
dla maluchów. Dlatego miasto trosz-
czy się nie tylko o żłobki publiczne,
ale także o prywatne. Prezydent Gliwic
organizuje cyklicznie konkursy dla
żłobków niepublicznych, dzięki czemu
mogą one otrzymywać dofinanso-
wanie z budżetu miejskiego, a to po-
zwala na obniżenie opłat pobieranych
za pobyt dzieci w tych placówkach.

Od września 2013 roku z takiego
wsparcia korzysta Żłobek Niepub-

liczny nr 1 przy ul. Centaura 4, a od
lipca 2014 r. żłobek „Hakuna Matata”
przy ul. Daszyńskiego 277e. Po ostat-
nim konkursie – od 1 października
– pieniądze z kasy miejskiej trafiają
też do żłobka „Kraina Elfów”. W tych
trzech placówkach niepublicznych
miasto dofinansowuje łącznie 71
miejsc dla dzieci.

„Kraina Elfów” to nowa placówka,
która działa od września przy ul. Ko-
zielskiej 105a. Miejska dotacja w wy-
sokości 34,5 tys. zł jest przeznaczona
na dofinansowanie opieki nad 23
dziećmi do końca grudnia. Dzięki
temu rodzice zapłacą miesięcznie
o 500 złotych mniej.

Placówki będą korzystać z pomocy
miasta do końca roku. Rozstrzyg-
nięcie kolejnego konkursu dla żłob-
ków niepublicznych jest planowane
na grudzień.

Woda w Gliwicach jest tak dobra, że
można by ją butelkować i sprzedawać
– przekonywano podczas  prezentacji
nowej Stacji Uzdatniania Wody.
Stacja Uzdatniania Wody mieści się
w Łabędach przy ul. Kanałowej.
Powstała w ramach drugiego etapu
przedsięwzięcia pod nazwą „Moder-
nizacja gospodarki wodno-ściekowej”,
realizowanego przez Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji. Inwestycja
kosztowała około 23 mln zł, z tego 8
mln zł to środki pozyskane z Unii
Europejskiej. Celem było poprawienie
jakości wody pitnej, ograniczenie jej
twardości oraz zredukowanie żelaza
i manganu.
Do stacji – nowym rurociągiem –
dociera woda głębinowa z nowych
gliwickich ujęć podziemnych tworu
triasowego. Nowoczesne instalacje
pozwalają na uzdatnianie wody z wy-
korzystaniem nowatorskiej techno-
logii opartej na ozonatorach hybry-
dowych. Nowy SUW jest obiektem
w pełni zautomatyzowanym, w któ-

rym parametry wody są na bieżąco
monitorowane.

– Woda, która płynie dalej do miesz-
kań, w całym procesie nie ma kon-
taktu z człowiekiem. Instalacje są
hermetyczne. Na światło dzienne
wypływa dopiero z kranu – wyjaśniał
Henryk Błażusiak, prezes PWiK.
– Ta stacja robi imponujące wra-
żenie. Wciąż wielu gliwiczan nie
może uwierzyć, że mamy wodę do-
brej jakości. A ona jest tak dobra,
że kupowanie wody w sklepie nie
ma czasami sensu. Cieszę się, że na-
sza miejska firma tak dobrze pro-

wadzi swoje inwestycje – gratulował
pracownikom miejskiego przedsię-
biorstwa Zygmunt Frankiewicz,
prezydent Gliwic.
– Byłam bardzo ciekawa jak wy-
gląda ta nowa stacja, bo widziałam
kilka lat temu starą. Zmiana jest
kolosalna. Od dawna współpracuję
z Przedsiębiorstwem Wodociągów
i Kanalizacji i ta współpraca doty-
cząca dotacji unijnych układa się
świetnie. Inwestycje są dobrze prze-
myślane, rozliczane terminowo
i prawidłowo. Gliwice są naszym
bardzo dobrym partnerem i potrafią
dobrze wykorzystywać środki unijne
– podkreślała Ewa Kamieńska,
zastępca dyrektora Departamentu
Ochrony i Gospodarowania Wodami
w Narodowym Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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Woda w Gliwicach
jest tak dobra,
że można by ją
butelkować
i sprzedawać

500zł mniej za żłobek

…prezydenta Gliwic, Zygmunta
Frankiewicza! To wyjątkowe wy-
różnienie przyznali prezyden-
towi uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 9 w Gliwicach.

Uczniowie szkoły – po przeprowa-
dzeniu demokratycznych wyborów
postanowili przyznać Gwiazdę Szeryfa
osobie według nich najbardziej za-
służonej – Prezydentowi Miasta Gli-
wice, Zygmuntowi Frankiewiczowi.
Argumentowali to tym, że dzięki dzia-
łaniom Prezydenta powstało wiele
placów zabaw, boisk oraz odbyło się
wiele imprez dla dzieci organizowa-
nych w Gliwicach.
Szkoła Podstawowa nr 9 w Gliwicach
włączyła się w projekt UNICEF –
„Szkoła z prawami dziecka”. To już
druga edycja – poświęcona obronie

praw dziecka. Jednym z etapów tego
programu była nominacja Szeryfów
Praw Dziecka. Po zapoznaniu się
z zagadnieniem przysługujących dzie-
ciom praw, uczniowie szkoły zasta-
nawiali się, czy znają w swoim oto-
czeniu osoby, które zasługują na wy-
różnienie odznaczeniem. Wyróżnienie,
które otrzymał prezydent Gliwic jest
szczególnym wyróżnieniem, ponieważ
jest przyznawane przez dzieci.

To najmłodsi obywatele lokalnej spo-
łeczności zdecydowali komu się ono
należy. Odznaczenie jest przyznawane
w Polsce po raz pierwszy. Gwiazdą
Szeryfa Praw Dziecka możne zostać
odznaczony każdy przedstawiciel spo-
łeczności lokalnej, który zdaniem
uczniów w wyjątkowy sposób dba
o ich interesy.F
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Wyższa jakość, niższa twardość

Więcej informacji o działaniach Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji można

znaleźć na stronie internetowej
www.pwik.gliwice.pl.

Prezydent nagrodził ludzi kultury

Gwiazda Szeryfa
Praw Dziecka dla…

GLIWICE
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Sześciu�na�jednego.
Pocięli i skopali

Sześciu napastników dotkliwie pobiło przy-
padkowo spotkanego młodego mężczyznę. Po-
licjanci z patrolu szybko ustalili i zatrzymali
sprawców w wieku od 17-21 lat. Nie wiadomo,
jaki byłby koniec zdarzenia, gdyby nie natych-
miastowa reakcja i pomoc policjantów z prze-
jeżdżającego patrolu.

Wszystko wydarzyło się jw środku nocy. Po-
licyjny radiowóz skręcił w ul. Łużycką, jeden z
mundurowych spostrzegł podejrzany ruch za
przystankiem autobusowym przy Wrocławskiej.
Patrol natychmiast zawrócił. Policjanci zobaczyli
mężczyzn kopiących leżącego człowieka. Gdy
tylko czterej sprawcy zauważyli radiowóz, zaczęli
uciekać. Mundurowi skoncentrowali się na
najważniejszym, czyli udzieleniu pomocy nie-

przytomnej ofierze. Młody człowiek został zra-
niony potłuczoną butelką. Napastnicy kopali i
skakali po nim. Wezwano pogotowie ratunkowe
oraz posiłki do przeczesywania okolicy.

Policjanci przejrzeli zapisy monitoringu miej-
skiego. Okazało się, że kamery nagrały spraw-
ców, gdy ci wsiadali do fiata seicento, który po
nich przyjechał. Ustalono numery rejestracyjne
samochodu. Kryminalni szybko wyjaśnili spra-
wę. Podczas dochodzenia wyszło na jaw, że
sprawców było aż sześciu. Wszyscy zostali za-
trzymani. Mają od 17 do 21 lat. Pobity 18-
latek, z ranami ciętymi i urazami wewnętrznymi,
trafił do szpitala. Dzięki lekarzom stan jego
zdrowia się poprawia, a życiu nie zagraża już
niebezpieczeństwo.

Gliwicki Dzień dla Zdrowia or-

ganizowany jest po raz czwarty

– jak zawsze w październiku.

Z roku na rok cieszy się coraz

większym zainteresowaniem

mieszkańców. W 2013 roku

z bezpłatnych badań i konsultacji

zdrowotnych skorzystało blisko

700 osób – dwa razy więcej niż

rok wcześniej. Co ważne – na

zaproszenie władz miasta po-

zytywnie odpowiadają kolejne

placówki medyczne, które nie-

odpłatnie włączają się do tej

ważnej akcji społecznej. Bez nich

zrealizowanie tego przedsięw-

zięcia byłoby niemożliwe.

Z bezpłatnych badań i porad

będzie można skorzystać 25 paź-

dziernika. W ofercie znajdą się

m.in. konsultacje logopedyczne,

dietetyczne, fizjoterapeutyczne,

podologiczne (profilaktyka stóp

sportowców, dobór wkładek or-

topedycznych), badania słuchu,

poziomu cukru, ciśnienia tętni-

czego, spirometria, przegląd sto-

matologiczny, masaż górnej czę-

ści pleców i głowy, masaż ciała

i zabiegi kosmetyczne. Warto

skorzystać z tej okazji, bo zdrowie

to rzecz bezcenna i należy o nie

szczególnie dbać.

W przypadku niektórych badań

konieczna będzie wcześniejsza

rejestracja.

Szczegółowy wykaz wszystkich

placówek uczestniczących

w akcji opublikujemy w najbliż-

szym wydaniu gazety oraz

na stronie internetowej

www.dzisiajwgliwicach.pl

– To było ogromne wyzwanie
organizacyjne dla wszystkich
zaangażowanych osób. Ja
sam mam chyba stan prze-
dzawałowy. – żartował chwilę
po starcie pierwszego gliwic-
kiego półmaratonu Mirosław
Bieniecki, dyrektor biegu.
Zawodnicy pobiegli na dwóch
trasach 21 i 13 km. I choć taka

impreza odbyła się w naszym
mieście po raz pierwszy to na
lini startu znajdującej się w
kompleksie Nowe Gliwice przy
ul. Bojkowskiej stanęło ponad
1300 osób. – Jesteśmy bardzo
zadowoleni z frekwencji, za-
kładaliśmy, że zgłosi się kil-
kaset osób, marzeniem było
tysiąc a zgłosiło się tysiąc

trzysta! – nie ukrywał zado-
wolenia Bieniecki. Jak się oka-
zało w zawodach brali udział
nie tylko gliwiczanie ale też
osoby z całej Polski a nawet
Niemiec, Włoch i Francji.
Oprócz sportowych zmagań
była to też dla nich świetna
okazja do zobaczenia niemal
całego miasta.

Funkcjonariuszom z III komisariatu wystarczyło

zaledwie kilka dni, by wytropić i zatrzymać

sprawcę kradzieży biurowych.

A wszystko dzięki Państwa anonimowym in-
formacjom. Dziękujemy za nie. Pomogła pub-
likacja wizerunku. Do policji napłynęły maile
z imieniem i nazwiskiem poszukiwanego.
Został zatrzymany w Katowicach. To 28-latek.

Dnia 8 sierpnia br. w gliwickim magistracie
ukradł jednej z urzędniczek portfel z doku-
mentami osobistymi oraz pieniędzmi w kwocie
300 zł. Ma na swoim koncie jeszcze inne prze-
stępstwa, przyznał się m.in do 9 innych kra-
dzieży na terenie Gliwic. Mężczyzna trafił już
do aresztu w Mysłowicach.

Publikacja pomogła.

Policja�złapała�złodzieja
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Zbadaj się za darmo
Gliwicki Dzień dla Zdrowia

po raz czwarty

Już 25 października gliwiczanie będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań
i konsultacji specjalistów w ramach miejskiej akcji Gliwicki Dzień dla Zdrowia.
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Firma Drogomex zbuduje 20 kilometrów ka-
nalizacji wraz ze zbiornikami retencyjnymi, 6
kilometrów wodociągów i 18 kilometrów ścieżek
rowerowych. Powstanie 8 kilometrów dróg
oświetlonych ponad setką latarni. Przy ulicy
Ofiar Katynia pojawią się skrzyżowanie, które
umożliwi dojazd od południowo-zachodniej
strony oraz dwa ronda: na ul. Kopalnianej oraz

u zbiegu ulic Goduli i Ziemskiej. Ziemska
zostanie także wyremontowana i poszerzona
by udrożnić połączenie z DK88. 

Miasto wydzieli 42 działki inwestycyjne. Wła-
dze zakładają, że te działania przyczynią się do
powstania 5 tysięcy nowych miejsc pracy -
trzech w samej strefie i dwóch w firmach współ-
pracujących.

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. informuje,
że od dnia 26 października do 31 października
następuje czasowe zawieszenie działalności
Oddziałów Położnictwa i Ginekologii, Neona-
tologii, II Izby Przyjęć, Poradni Położniczo –
Ginekologicznej i Diagnostyki Prenatalnej,
Szkoły Rodzenia działających w Zabrzu przy
Placu Traugutta 6. Zawieszenie tej działalności

wynika z konieczności przeniesienia działalności
Oddziałów jak i wyposażenia do nowo budo-
wanego obiektu Centrum Zdrowia Kobiety i
Dziecka im. prof. Wojciecha Starzewskiego
przy ulicy Zamkowej 4 w Zabrzu. Wznowienie
działalności nastąpi z dniem 1 listopada 2014r.
w Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka przy
ulicy Zamkowej 4 w Zabrzu.

56 milionów na Strefę

Policjanci z komisariatu II w Zabrzu zatrzymali

dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie 30-

letniego zabrzanina. Sprawcy kopali ofiarę po

głowie i tułowiu. Jeden z nich używał drewnianej

pałki.

Do pobicia doszło w rejonie ulicy Skłodowskiej.
Sprawcami okazali się 18 i 20-latek. Drugiemu
z wymienionych wcześniej ktoś podpalił samo-
chód. Prowadzone na własną rękę poszukiwania
sprawcy doprowadziły go do 30-letniego męż-
czyzny. Aby wyjaśnić tę sprawę obaj zabrzanie
postanowili się spotkać. 30-latek zamierzał wy-
tłumaczyć, że musiało dojść do pomyłki, gdyż

nigdy nie dokonał żadnego przestępstwa, a tym
bardziej podpalenia samochodu. Z zupełnie in-
nym zamiarem na spotkanie udał się 20-latek.
Na dodatek nie udał się na nie sam lecz w to-
warzystwie dwóch kolegów. Na początek z ukry-
cia mieli przyglądać się rozwojowi sytuacji.
Kiedy pomiędzy kłócącymi się mężczyznami
doszło do szarpaniny, jeden z mężczyzn obser-
wujących całe zdarzenie z samochodu, wybiegł
z auta i wsparł swojego kompana. Pokrzywdzony
30-latek został do tego stopnia pobity, że trafił
do szpitala. Obaj przestępcy zostali zatrzymani
i usłyszeli zarzuty.

Bili pałką, kopali po głowie

Kardio-Med Silesia to spółka, która ma za zadanie

wspierać rozwój i wdrażanie w życie nowoczes-

nych technologii medycznych.

Swoje udziały mają w niej Śląskie Centrum
Chorób Serca, Miasto Zabrze oraz Fundacja
Rozwoju Kardiochirurgii. Uniwersytet Medyczny

jest partnerem strategicznym. Spółka działa
już od 2011 roku realizując różne programy
badawcze. Jej nową siedzibą ma być Park
Technologii Medycznych. W Parku znaleźć
mają się m.in. Centrum Rozwoju Technologii
Telemedycznych, Laboratorium Medycyny Re-
generacyjnej i Izolowanych Tkanek i Narządów,
Laboratorium Genomiki czy Laboratorium Ro-
botyki i Symulacji Szkoleniowej. 

Właśnie zatknięto wiechę na dachu budowanego
obiektu przy ulicy Curie-Skłodowskiej. Sym-
bolizuje ona zamknięcie pierwszego etapu prac.
Budynek w stanie surowym zbudowano w pół
roku. W marcu powinny się rozpocząć procedury
odbiorowe a całość będzie gotowa w lipcu 2015
roku. Inwestycja kosztować będzie około 30
milionów złotych. 

Wiecha na dachu
nowej siedziby Kardiomedu

Szpital zawiesza
działalnośc oddziałów

Miasto podpisało umowę na budowę infrastruktury w zabrzańskiej części
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jej wartość to 56 milionów
złotych, 85% kosztów pokryją fundusze europejskie.
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TCK�gotowe
na przyjęcie
niepełnosprawnych
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W Tarnogórskim
Centrum Kultury
zakończył się
remont.

Teraz budynek jest wyposa-
żony w windę, dzięki której
wszystkie piętra są dostępne
dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo przebudowano
toalety oraz wymieniono in-
stalację elektryczną. „Adap-
tacja budynku i pomieszczeń
Tarnogórskiego Centrum Kul-
tury do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych” została zrea-
lizowana dzięki dotacji celo-
wej Gminy Tarnowskie Góry
w wysokości 230 tys. zł. oraz
dofinansowaniu z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w wysokości 100
tys. zł. –Planujemy jeszcze
remont szatni oraz przyle-
gających do niej pomieszczeń
sanitarnych. Chcielibyśmy
także wymienić oświetlenie
w holu –wymienia Ewa Tro-
jan, dyrektor TCK. – Od kilku
lat miasto inwestuje w TCK.
Opłacało się. Choć do zro-
bienia jest jeszcze kilka
spraw, już teraz budynek tęt-
ni życiem – komentuje bur-
mistrz Arkadiusz Czech.

– Cieszy nas tak liczny udział w głosowaniu
mieszkańców – to oznacza, że wszystkim
nam zależy na tym, aby miasto piękniało
i żyło się w nim wygodniej – komentuje dużą
liczbę głosów Arkadiusz Czech, burmistrz
Tarnowskich Gór.

Przypomnijmy: od 1 do 15 października tar-
nogórzanie głosowali na 25 zgłoszonych przez
nich samych zadań do przyszłorocznego bu-
dżetu miasta. Na budżet partycypacyjny
w roku 2015 przeznaczonych będzie 500 tysięcy
złotych. Wśród zgłoszonych do realizacji pro-
jektów znalazły się m.in. przebudowy dróg,
chodników, utworzenie parku linowego, bu-
dowa fontanny czy utworzenia nowych miejsc
parkingowych.

Do wczoraj do urny wrzucono 2935 kwes-
tionariuszy. Po wstępnej weryfikacji okazało
się, że dziewięć z nich nie spełnia wymogów
formalnych.

– Dwa dotyczyły podobnego głosowania
zorganizowanego przez tarnogórskie staro-
stwo powiatowe, z czterech przypadkach nie
zaznaczono żadnego projektu, pod trzema

kolejnymi nie podano nazwiska i numeru
pesel głosującego – wyjaśnia Aleksandra
Gajda, Sekretarz Miasta.

W tym samym czasie, kiedy kwestionariusze
można było wrzucać do urny w budynku
Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza, tar-
nogórzanie mogli głosować przez miejską
stronę internetową. Z tego sposobu głosowania
skorzystało 2080 osób. Każda mogła wybrać
maksymalnie wpisane na listę zadania. Po
podliczeniu kwestionariuszy dziś zaczęła się
ich analiza.

– Wszystkie karty musimy przeanalizować
pod względem formalnym, a więc sprawdzić,
czy głosujący się nie powtarzają i – na pod-
stawie bazy pesel i rejestru wyborców –czy
wszyscy są mieszkańcami Tarnowskich Gór
– wyjaśnia Gajda. W międzyczasie rozpocznie
się zliczanie głosów.

Kiedy poznamy wyniki głosowania?

– Szczegółowa analiza tak wielkiej ilości
danych powinna nam zająć około dwóch ty-
godni – zapowiada Gajda.

Ponad pięć tysięcy tarnogórzan wzięło udział w głosowaniu, które wyłoni
zadania, które ich zdaniem w pierwszej kolejności powinny być realizo-
wane w przyszłym roku. 16.10 rozpoczęło się liczenie głosów.

BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2015
głosowanie zakończone

PROMOCJA
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Pomimo, że jest to największy
od lat inwestycyjny projekt
w Tarnowskich Górach z bar-
dzo szerokim zakresem dzia-
łań, od początku prace idą
bardzo sprawnie. Już teraz
możemy się chwalić jednym
z najnowocześniejszych sys-
temów gospodarki wodno-
ściekowej w Polsce – prze-
konywał burmistrz Arka-
diusz Czech. 

Umowa na wykonanie prac
została zawarta w połowie
sierpnia. Pełna nazwa zada-
nia, na które podpisano umo-
wę 14 sierpnia, brzmi „Bu-
dowa i modernizacja kanali-
zacji sanitarnej w zlewni
„Repty” i „Leśna” – Strzyb-
nica”. Kontrakt opiewa na
ponad 14 mln 132 tys. zł,
a wykonawcą jest rzeszowska
spółka INSTALBUD. Ma wy-
budować ok. 7,6 km kanali-
zacji sanitarnej, w tym 630
m rurociągów tłocznych oraz
pięć przepompowni.

- Mamy szerokie doświad-
czenie w branży budowlanej.
Kapitał spółki jest niemały –
wynosi 80 milionów złotych.
Prowadzimy inwestycje w róż-
nych częściach kraju. Przy
tego typu pracach duże zna-
czenie ma pogoda. Mam na-
dzieję, że będzie nam sprzyjać

– mówił Grzegorz Molen-
da, kierownik budowy z firmy
INSTALBUD. Zadanie jest
kolejnym etapem realizacji II
fazy budowy kanalizacji
w Tarnowskich Górach, która
została dofinansowana z fun-
duszy unijnych kwotą ponad
62 milionów złotych. W ra-
mach tej fazy rozwiązana zo-
stanie gospodarka ściekowa
w zlewni oczyszczalni Repty
i Leśna. 

Do tej pory w Rybnej pro-
wadzono roboty budowlane
związane z układaniem ka-
nalizacji sanitarnej w ulicy:
Powstańców Warszawskich,
Tołstoja, Czołgistów, Sempo-
łowskiej, Polarnej, Starowa-
piennej. W tej dzielnicy od-
tworzono nawierzchnię dro-
gową w ulicy Racławickiej
i Polarnej. W Opatowicach
roboty koncentrują się w re-
jonie ul. Górnośląskiej, Sta-

rowapiennej, Starotarnowic-
kiej i Pastuszki, natomiast
w Reptach w rejonie ulic
Skowronków, Myśliwskiej,
Żeromskiego,  Długiej. W cen-
trum miasta odtworzono na-
wierzchnię asfaltową w ul.
Małej i rozpoczęto roboty bu-
dowlane w ul. Carnalla. We
wrześniu została także pod-
pisana umowa na roboty ka-
nalizacyjne w Starych Tarno-
wicach. 

Przypomnijmy, że Przystanek
Europa powstał na miejscu
starego dworca autobusowego.
Obiekt został oddany do użytku
w kwietniu ubiegłego roku
dzięki kwocie około 21 mln
złotych. 

— Dla nas najważniejsze jest
zadowolenie pasażerów, a oni
nie narzekają – komentuje
zwycięstwo Henryk Szudy,
prezes Międzygminnego Za-
kładu Komunikacji Pasażer-
skiej w Tarnowskich Górach,
który wybudował dworzec. -
Jeszcze niedawno właśnie nasz
stary dworzec był uznawany
przez tarnogórzan na najmniej
ciekawe miejsce w mieście; ta
nagroda – choć nie tylko ona
– przekonuje nas, że budowa
nowego  dworca była potrzeb-

na – dodaje Arkadiusz
Czech, burmistrz Tarnow-
skich Gór, które w MZKP mają
ponad 40  procent udziałów. 

Przystanek Europa obsłu-
guje obecnie około 25 tysięcy
pasażerów dziennie. Od ubieg-
łego roku dzięki kwocie 50
mln zł po Tarnowskich Górach
i okolicy jeżdżą 42 nowoczesne
autobusy, a kilka miesięcy
temu jako pierwsze wyprodu-
kowane w Polsce na ulice mias-
ta wyjechały cztery autobusy
hybrydowe marki volvo. Na
tym jednak nie koniec udo-
godnień dla pasażerów MZKP.
– Przygotowujemy się do przy-
jęcia Śląskiej Karty Usług Pub-
licznych, a także wprowadzenia
udogodnień dla osób słabo wi-
dzących – zapowiada Szudy.

Kanalizacja w Strzybnicy

Tarnogórski dworzec autobusowy wygrał
w plebiscycie Dziennika Zachodniego 
na Superbudowę kadencji 2010-2014.

Jak dobrze wykorzystać unijne środki z pożytkiem dla
mieszkańców i środowiska naturalnego można zobaczyć 
na przykładzie tarnogórskiego projektu budowy kanalizacji. 

PROMOCJA
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Sudoku.
W każdym rzędzie, kolumnie i kwadracie 3x3 powinno znaleźć się 9 różnych cyfr od 1do9.
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HOROSKOP

 Baran 21.03-20.04
Ludzie będą się do Ciebie zwracać
o pomoc finansową. Uważaj jednak
komu pożyczasz pieniądze i do-
kładnie zapisuj jakie to kwoty.
Uważaj też na przeziębienia.. 

 Byk 21.04-20.05
Będziesz chciał nadrobić zaległości.
Pamiętaj jednak aby wszystko robić
w swoim rytmie bo chcąc przy-
śpieszyć tempo możesz popełnić
kolosalne błędy.

 Bliźnięta 21.05-21.06
Zadbaj o swoją kondycje fizyczną
i przebywaj więcej na świeżym po-
wietrzu. Troszkę ruchu jeszcze ni-
komu nie zaszkodziło a Tobie to
jest potrzebne jak nigdy.

 Rak 22.06-22.07
Przestań obiecać innym, że im po-
możesz bo ludzie zaczynają to wy-
korzystywać. Zacznij myśleć o swo-
ich potrzebach i problemach bo
przecież też je masz. 

 Lew 23.07-23.08
Jesteś przemęczony. Jeśli to moż-
liwe weź kilka dni wolnego i wyjedź
gdzieś poza miasto. Każdy kolejny
stres może wprowadzić Cię w de-
presje a to nie jest Ci potrzebne.

 Panna 24.08-22.09
U swojego partnera szukasz wspar-
cia i bezpieczeństwa, szaleństwa
już Cię nie interesują. To dobry
tydzień aby pokazać partnerowi,
że Ty dla niego jesteś również pod-
porą!

Waga 23.09-23.10
Dobry czas aby zabrać się do pracy,
w pełni zasłużysz na uznanie i po-
chwały. Twoje opinie mogą być
bardzo przydatne dla przełożonego,
wyrażaj je śmiało bo przecież masz
dobre pomysły.

 Skorpion 24.10-22.11
Odezwie się ktoś z kim kiedyś
współpracowałeś. Uważaj jednak
gdyż ta osoba ma plany, których
nie możesz przewidzieć. Jeśli nie
chcesz problemów odpuść te pro-
pozycję.

 Strzelec 23.11-21.12
W tym tygodniu nie masz za dobrej
passy ani w miłości ani w sprawach
zawodowych. Musisz uważać aby
nie wplątać się w czyjeś gierki.
Zdrowie będzie dopisywać.

 Koziorożec 22.12-20.01
Możesz liczyć na zainteresowanie
ze strony dawnych znajomych.
Niestety ich wizyta nie będzie bez-
interesowna. Przygotuj się na in-
formacje, które wprawią Cię w za-
kłopotanie.

Wodnik     21.01-19.02
W tym tygodniu Twoja wyrozu-
miałość będzie na najwyższym po-
ziomie. Zapragniesz pogodzić się
z osobami które uraziłeś. Twoi
znajomi czekali na to długo.

 Ryby 20.02-20.03
W pracy będziesz mniej aktywny
i wycofany. To zrozumiałe masz
dosyć biegania i pośpiechu, chcesz
po prostu odpocząć. Zwolnij na
chwilę a szybko wrócisz do swojej
„szybkiej” natury.

W tym
tygodniu
imieniny
obchodzą 
 Irena (poniedziałek)
— Jest osobą niezależną i świadomą
celów, do których potrafi konsekwentnie
zmierzać. Cechuje ją wielkie opanowanie,
pozwalające stawiać czoło trudnym sy-
tuacjom. W niektórych okolicznościach
staje się agresywna. Od najmłodszych
lat sprawia trudności wychowawcze,
gdyż trudno nią kierować. Dzięki dużej
aktywności, opanowaniu oraz wrodzo-
nemu taktowi jest w stanie zrealizować
wiele swoich planów. 

 Urszula (wtorek)
— Lubi kontakty z otoczeniem, ale nie
ulega wpływom. Jej charakter dojrzewa
bardzo wcześnie, przez co skraca się jej
czas beztroskiej młodości. Bywa zaborcza
i przekorna. Czasem przejawia niepokój,
mogący zepsuć najpiękniejsze osiąg-
nięcia. Despotyczna zarówno dla siebie,
jak i dla otoczenia. Gdy postawi sobie
jakiś cel, zrobi wszystko, by go osiągnąć.
W każdym razie pragnie rządzić.

 Filip (środa)
— Często sprawia wrażenie, jakby przy-
bywał z innego świata. Ma żywą intuicję.
Obserwując go odnosi się wrażenie, że
ktoś nim kieruje, podszeptując prawie
zawsze trafne rozwiązanie problemów.
Doskonale nad sobą panuje. Nie ulega
wpływom, jednak chętnie słucha cu-
dzych sugestii.  Wyrazem uczuć nie są
dla niego wielkie słowa, ale działanie
i wiara.

 Seweryn (czwartek)
— Jest mężczyzną dość tajemniczym,
a raczej trudnym do zrozumienia i za-
mkniętym w sobie. Wyobraźnia i zdol-
ność przystosowywania są większe, niż
możliwość realizacji. Lubi jednak zgłębiać
to, co nieodgadnione, mroczne i niety-
powe. Źle znosi porażki i wszelkie ciosy.
Ma pewien kompleks winy, który pro-
wadzi go do chęci samozniszczenia. 

 Marcin (piątek)
— Jest bardzo ciekawy świata, jednak
wrodzona nieśmiałość skłania go do
działania na drugim planie. Ten niepokój
kształtuje jego charakter. Woli wejść
kuchennymi drzwiami, niż od frontu.
Jest bardzo ciekawy, nieraz zbyt ciekawy,
co stawia go w trudnych sytuacjach.
Brak mu pewności siebie.

 Daria (sobota)
— Jest prawa, szlachetna i łagodna. Jej
stonowany sposób bycia sprawia wra-
żenie, że jest osobą flegmatyczną i po
części tak jest. Gotowa poświęcić swoje
cele, jeżeli uzna, że dobro bliskich osób
jest ważniejsze. Mimo to działa anali-
tycznie, metodycznie i konsekwentnie.

 Lucjan (niedziela)
— Działa powoli, lecz skutecznie. Długo
zastanawia się zanim podejmie działanie,
ale posiada wyjątkową wytrzymałość.
Nie zraża się trudnościami, tylko wy-
trwale zmierza do celu, co mu się naj-
częściej udaje. Cechuje go otwartość na
życie świata.

Katarzyna Larysz

magister dietetyk

Dietetyk radzi

Wspomnienie lata coraz
bardziej się oddala. Na-
stają długie i ciemne wie-
czory. Wpływa to na wy-
stępowanie pewnych nie-
doborów żywieniowych
w organizmach ludzi, za-
mieszkujących naszą stre-
fę klimatyczną. Otóż od
października do marca
jesteśmy szczególnie na-
rażeni na niedobory wi-
taminy D. Jeśli chodzi o
cholekalcyferol (wit.D)
zachowujemy się trochę
jak rośliny, potrafimy
sami ją wytworzyć, jednak
potrzebujemy do tego, od-
powiedniej ilości nasło-
necznienia. Synteza wi-
taminy D zachodzi w skó-
rze pod wpływem pro-

mieniowania UVB. 
Najlepszym pokarmo-
wym źródłem witaminy
są tłuste ryby jak śledź,
makrela, łosoś, halibut
czy węgorz. Niestety jemy
ich zbyt mało. Choć wie-
rzę, że zdrowy organizm,
prawidłowo odżywiony
nie generuje niedoborów,
jednak obecnie coraz wię-
cej badań dowodzi, że wi-
taminę D należy dodat-
kowo suplementować
w okresie od października
do marca. 

Jej niedobory wpływają
na zwiększenie ryzyka wy-
stąpienia m.in. osteopo-
rozy, krzywicy, spadku
odporności a także wy-
stąpienia nowotworów.

Przyjmowanie witaminy
D w kapsułkach nie może
stać się wymówka do nie-
jedzenia ryb, jednak
znacznie wspomoże wy-
siłki związane ze zdrowym
odżywianiem. Przyjmu-
jąc witaminę D należy
pamiętać, by nie po-
pijać jej herbatą,
ani kawą. Najlepsze
będzie mleko, woda
z odrobiną oleju lub
przyjęcie suplementu
wraz z posiłkiem któ-
ry jest źródłem także
tłuszczu. Jest to ważne,
gdyż organizm do pra-
widłowego przyswojenia
witaminy D potrzebuje
właśnie tłuszczu.

Chcesz skorzystać
z usług dietetyka?

zadzwoń: 

504 032 999

Na brak słońca – Witamina D
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