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Płatne
parkowanie od lipca
Gliwickie parkomaty będą o wiele bardziej zaawan-
sowane technologicznie niż ich odpowiednimi w By-
tomiu czy Chorzowie. Tam służą jedynie do opłacenia
parkingu. W Gliwicach w takim terminalu oprócz
uregulowania opłaty za parking będzie można przejrzeć
stronę Urzędu Miasta, kupić bilet na autobus, opłacić
rachunek, doładować telefon, czy sprawdzić lokalizację
hotelu. ➽ str.➌

Urząd łączy szkoły
Na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 22.01.2014r.
uchwalono projekt zakładający likwidację 11 gliwic-
kich szkół.
Likwidacji mają ulec:
Technikum nr 10, w Zespole Szkół Mechaniczno –
Elektronicznych przy ul. Toszeckiej 25B
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6, ... ➽ str.❸

Pierwsze źródło informacji

Postawili
na nas krzyżyk

➽➽ str.➏
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Na posiedzeniu Rady Miasta w dniu
22.01.2015 radni przegłosowali
zmianę w uchwale w sprawie miejs-
cowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Gliwice dla
obszaru położonego po południowej
stronie autostrady A4 w rejonie ul.
Traktorzystów.

W tym miejscu zlokalizowana jest
Enklawa Wilcze Gardło — to doce-
lowo 16 domów jednorodzinnych
w zabudowie bliźniaczej, zlokali-
zowanych między Wilczym Gardłem
a zjazdem z autostrady A4 – Gliwice
Ostropa. Tworzą one zwarty ciąg
zabudowy wzdłuż ul. Traktorzystów.
To właśnie bliskość zjazdu może
stać się niedługo przekleństwem
mieszkańców tego malutkiego
osiedla. W niedalekiej odległości
od ich posesji powstać może duże
centrum logistyczne. O konflikcie
pomiędzy mieszkańcami Enklawy
Wilcze Gardło a Urzędem Miasta
pisaliśmy w „Tygodniu” z 9 grudnia
ubiegłego roku. Mieszkańcy grozili
wtedy, że jeśli zmiany w planie za-
gospodarowania zostaną przegło-
sowane to złożą skargę u samego
wojewody. 

Z wnioskiem o wprowadzenie zmian
w planie zagospodarowania wystąpił
inwestor zainteresowany zlokali-
zowaniem w tym rejonie inwestycji,
która co prawda jest zgodna z ak-

tualnie obowiązującym w planie
przeznaczeniem, ale utrzymanie za-
pisu o kącie nachylenia dachu znacz-
nie zwiększyłaby koszty inwestycji.
Zmiana zakłada bowiem zmniej-
szenie minimalnego kąta nachylenia
dachu z 5 stopni do 0 stopni.

O sprawie zrobiło się głośno pod
koniec ubiegłego roku, kiedy miesz-
kańcy zlokalizowanej w sąsiedztwie
potencjalnej inwestycji Enklawy
Wilcze Gardło dowiedzieli się, że
tuż obok ich osiedla firma Panna-
tonni chce zbudować potężne cen-
trum logistyczne. Jednak by to stało
się możliwe konieczne są zmiany
w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego pozwalające
na budowę hal o płaskim dachu.
Dotychczasowe uregulowania za-
kładały budowę obiektów o nachy-
leniu dachu od 5 do 35 stopni. 
Do wniosku inwestora złożono łącz-
nie 10 uwag, wszystkie w sprawie
utrzymania obecnego zapisu o kącie
nachylenia dachu w zakresie od 5
do 35 stopni, co uniemożliwi bu-
dowę w tym rejonie dużych hal
produkcyjnych, czy wspomnianego
już centrum logistycznego.  Jak wi-
dać na niewiele się one zdały. Ruch
w tej chwili jest po stronie miesz-
kańców, którzy zapowiadali, że jeśli
będzie trzeba do od decyzji Rady
Miasta odwołają się do wojewody
śląskiego
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Radni zmienili plan. Mieszkańcy się odwołają?
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Obecnie na dworcu w Gli-
wicach trwają prace przy-
gotowawcze do moder-
nizacji obiektu. Na prze-
łomie stycznia i lutego
zostanie uruchomiony
dworzec tymczasowy, na
terenie którego powstaną
kasy biletowe, poczekal-
nia oraz pomieszczenia
sanitarne.

Każdy remont miejsca
publicznego wiąże się
z utrudnieniami i tak też
będzie w tym przypadku.
Na terenie dworca prze-
stały już działać tablice
informacyjne. W komu-
nikaty głosowe trzeba się
bardzo uważnie wsłuchi-
wać ponieważ jakość
dźwięku pozostawia wiele
do życzenia. O zmianach
w rozkładzie jazdy i pe-
ronie z którego odjeżdża
nasz pociąg można się
dowiedzieć również w ka-

sach biletowych, o ile nie
ma do nich długich ko-
lejek.
Dokładamy wszelkich
starań, aby prace mo-
dernizacyjne na dworcu
w Gliwicach w jak naj-
mniejszym stopniu wpły-
wały na bieżącą obsługę
pasażerów. Na terenie
dworca i peronów roz-

wieszone zostaną infor-
macje o zmianach roz-
kładu jazdy i komunika-
cji pieszej. Dworzec bę-
dzie oznakowany spe-
cjalnymi żółtymi tabli-
cami ułatwiającymi zlo-
kalizowanie najważniej-
szych punktów na tere-
nie obiektu, a zapowiedzi
megafonowe będą na-
dawane z większą częs-
totliwością. Docelowo na
terenie peronów zostanie
zainstalowany nowo-
czesny system dynamicz-

nej informacji wizualnej
- informuje Maciej Buł-
towicz z Biura Praso-
wego PKP S.A. 
Oprócz oznakowania
i zapowiedzi megafono-
wych wsparciem dla pa-
sażerów będą mobilni in-
formatorzy oraz biuro in-
formacji w urzędzie mias-
ta Gliwice.

Nowy dworzec będzie
w pełni dostosowany do
potrzeb osób niepełnos-
prawnych. Zlikwidowane
zostaną bariery architek-
toniczne. Nowością będą
windy prowadzące na wy-
ższe kondygnacje oraz
korytarz łączący obydwie
hale. Ponadto obiekt zo-
stanie wyposażony w no-
woczesny system infor-
macji dla podróżnych.
Renowacja obejmie rów-
nież elementy historycz-
ne, między innymi mo-

zaikę znajdująca się
w holu głównym i drew-
niane sufity. Wyremon-
towana zostanie także
elewacja wraz z detalami
architektonicznymi.

Prace przy przebudowie
dworca potrwają 78 ty-
godni, czy zakończą się
pod koniec czerwca 2016

roku, jednak do końca
tego roku ma się zakoń-
czyć większość prac, a do
czerwca 2016 potrwają
prace przy remoncie pe-
ronu 4.

Przebudowa kompleksu
dworcowego współfinan-
sowana jest ze środków
Unii Europejskiej a cał-
kowity koszt ma się za-
mknąć w 137 milionach
złotych.

Likwidacji mają ulec:
■ Technikum nr 10, w Zespole Szkół Mecha-

niczno – Elektronicznych przy ul. Toszeckiej
25B

■ Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6, w Zespole
Szkół Mechaniczno-Elektronicznych przy
ul. Toszeckiej 25 B

■ Szkoła Policealna nr 10, w Zespole Szkół
Mechaniczno-Elektronicznych przy ul. To-
szeckiej 25B

■ Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
nr 3, w Zespole Szkół Ogólnokształcących
Specjalnych nr 7 przy ul. Gierymskiego 7

■ Szkoła Policealna nr 9, w Zespole Szkół
Ogólnokształcąco-Ekonomicznych im. Olim-
pijczyków Polskich przy ul. Syriusza 30

■ Szkoła Policealna nr 4, w Zespole Szkół
Budowlano-Ceramicznych przy ul. Bojkow-
skiej 16

■ Szkoła Policealna nr 3, w Zespole Szkół
Łączności przy ul. Warszawskiej 35 

■ Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4, w Zespole
Szkół Łączności przy ul. Warszawskiej 35

■ Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1, w Ze-
spole Szkół Techniczno-Informatycznych
przy ul. Chorzowskiej 5 

■ Szkoła Policealna nr 2, w Górnośląskim
Centrum Edukacyjnym przy ul. Okrzei 20

■ Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3, w Zespole
Szkół Techniczno-Informatycznych przy ul.
Chorzowskiej 5

Kształcenie w zawodach technik elektryk i
technik mechanik z dniem 1.9.2015r. zostanie

przeniesione z Technikum nr 10 do Technikum
nr 3 przy ul. Warszawskiej 35, a w zawodach
mechanik–monter maszyn i urządzeń oraz
elektromechanik z Zasadniczej Szkoły Zawo-
dowej nr 6 do Zasadniczej Szkoły Zawodowej
nr 1 przy ul. Okrzei 20.

Wiceprezydent Krystian Tomala uzasad-
niając projekt uchwały podkreślił, że likwi-
dacja i przeniesienie w/w szkół ma charakter
czysto organizacyjny. Poza Technikum nr
10 i ZSZ nr 6, które zostaną przeniesione
Jak twierdzą pomysłodawcy uchwały lik-
widacja szkół jest konieczna i wynika z niżu
demograficznego. Z wyjątkiem dwóch – z
wyżej wymienionych szkół, które zostaną
przeniesione w inne lokalizacje, wskazane
szkoły to placówki świecące pustkami.

Temat stref płatnego parkowania w Gliwicach
ciągnie się od 2008 roku. Opóźnienie po-
czątkowo wynikało ze sporu pomiędzy rad-
nymi. Ostatecznie jednak w 2012 roku przyjęto
uchwałę tworzącą takie strefy. Z przyjętej
wtedy uchwały wynikało, że mają obowiązy-
wać dwa cenniki. Więcej -2,8 zł/h – zapłacimy
za parkowanie w okolicach Rynku i na sta-
rówce, mniej – 1,6 zł/h – w pozostałej części
strefy. Miasto jednak nie wyklucza korekt
w cenniku.
Gliwice są jednym z nielicznych miast na
Śląsku, gdzie nie funkcjonuje system płatnego
parkowania w centrum miasta. Opóźnienie
w jego budowie wynikało początkowo z kon-
fliktu pomiędzy radnymi, później problemem
okazało się wprowadzenie oprogramowania
zgodnego z systemem Śląskiej Karty Usług
Publicznych. 
Ostatecznie Gliwice podjęły decyzję o stwo-
rzeniu własnego systemu.
Wiadomo już, że na terenie strefy płatnego

parkowania stanąć ma 110 infokiosków. Kie-
rowcy będą w nich mogli uzyskać informację,
w której części znajdują się jeszcze wolne
miejsca, co pozwoli uniknąć zdenerwowania
wielominutowym poszukiwaniem parkingu.
Informację o wolnych miejscach dostępne
będą również na stronie internetowej Urzędu
Miasta.
Gliwickie parkomaty będą o wiele bardziej
zaawansowane technologicznie niż ich od-
powiednimi w Bytomiu czy Chorzowie. Tam
służą jedynie do opłacenia parkingu. W Gli-
wicach w takim terminalu oprócz uregulo-
wania opłaty za parking będzie można przej-
rzeć stronę Urzędu Miasta, kupić bilet na
autobus, opłacić rachunek, doładować telefon,
czy sprawdzić lokalizację hotelu.
Test systemu ma ruszyć w czerwcu tego roku,
a już 1 lipca system ma ruszyć na dobre.
Koszt 110 takich urządzeń wraz z oprogra-
mowaniem sięgnie blisko 4 mln zł.

Płatne parkownie od lipca

Nowy dworzec za 1,5 roku

Urząd łączy szkoły
Na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 22.01.2014 uchwalono projekt za-
kładający likwidację 11 gliwickich szkół.

Gliwice są jednym z nielicznych miast na Śląsku, gdzie nie funkcjonuje
system płatnego parkowania w centrum miasta.

„Dokładamy wszelkich starań, aby prace modernizacyjne na dworcu w Gliwicach w jak
najmniejszym stopniu wpływały na bieżącą obsługę pasażerów. Na terenie dworca i peronów
rozwieszone zostaną informacje o zmianach rozkładu jazdy i komunikacji pieszej. Dworzec
będzie oznakowany specjalnymi żółtymi tablicami ułatwiającymi zlokalizowanie najważniejszych
punktów na terenie obiektu, a zapowiedzi megafonowe będą nadawane z większą częstotliwością.
Docelowo na terenie peronów zostanie zainstalowany nowoczesny system dynamicznej
informacji wizualnej”
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Co mają prezydenci?

Zaczniemy jednak od nieco
wyższego szczebla, czyli od
wojewody śląskiego Piotra
Litwy.

Oświadczenie, które jest do-
stępne na stronach Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach
przygotowane zostało 12 marca
2014 roku, czyli w momencie
kiedy Piotr Litwa przejmo-
wał stanowisko po Zygmuncie
Łukaszczyku. 
Wojewoda Śląski w formie

oszczędności zgromadził na
tamten czas:
• 725 tys. zł, 
• 22 250 euro, 
• 5 tys. dolarów amerykań-
skich, 
• 1290 dolarów kanadyjskich
• 710 dolarów australijskich. 
W funduszach inwestycyjnych
Piotr Litwa ulokował natomiast: 
• 78,5 tys. zł. Jest również po-

siadaczem 
• 20 akcji PZU S.A, 
• 25 akcji Giełdy Papierów

Wartościowych oraz 
• 20 akcji KGHM Polska

Miedź S.A.
W oświadczeniu majątkowym
widnieją również:
• dwa samochody – Renault
Laguna z 2011 roku 
• Toyota Auris z roku 2010. 
Pan wojewoda jest także wła-

ścicielem działki o powierzchni
975 m2 z ulokowanym na jej
terenie domem o powierzchni
65 m2, a do działki o po-
wierzchni 412 m2 posiada pra-
wo wieczystego użytkowania.

Jadąc w kierunku Katowic mi-
jamy Chorzów, gdzie prezy-
dentem jest Andrzej Kotala.

Pan prezydent  spory majątek
zgromadził jeszcze zanim został
wybrany włodarzem miasta.

Nie mniej jednak jest jednym
z bogatszych prezydentów w
województwie śląskim. Z jego
oświadczenia złożonego
21/09/2014 wynika, że posiada
oszczędności
• w wysokości 150 tys. zł i 13

700 zł ulokowane w inwe-
stycjach.

• Jest właścicielem dwóch do-
mów – jeden o powierzchni
430m2 wyceniony na 1,3 mln
zł i drugi o powierzchni 240
m2 o wartości 800 tys. zł.

• Pan prezydent posiada rów-
nież mieszkanie o powierzchni
60 m2 wycenione na 420 tys.
zł oraz dwie działki budowlane
i działkę rekreacyjną.

• Pierwsza z nich to działka
budowlana o powierzchni
750 m2 wyceniona na 265
tys. zł oraz nieco większa,
również budowlana o po-
wierzchni 850 m2 wycenio-
na na 145 tys. zł.

• Wspomniana działka rek-
reacyjna ma powierzchnię 9
960 m2 a jej wartość oscyluje
w okolicy 132 tys. zł.

Oprócz wspomnianych wyżej
nieruchomości Pan Kotala
• jest właścicielem dwóch

mieszkań o powierzchni  32
m2 (90 tys. zł)  i 60 m2 (420
tys. zł).

• W oświadczeniu prezydenta
Chorzowa widnieje również
obiekt biurowo - magazyno-
wy o powierzchni 1200 m2
wyceniony na 1,8 mln. zł

• oraz trzy samochody – BMW
530 XD z 2006 roku,

• Peugeot 207 z 2008 roku
• oraz Suzuki Swift z 2012

roku. Na ten ostatni prezy-
dent zaciągnął kredyt na
kwotę 17,5 tys. zł, a na bu-
dowę domu kredyt na kwotę
450 tys. zł

Oszczędnościami w ilości cho-
ciażby zbliżonej do oszczęd-
ności Piotra Litwy nie może
natomiast pochwalić się pre-
zydent Gliwic Zygmunt 
Frankiewicz. 

Z jego oświadczenia majątko-
wego dowiemy się, że posiada
oszczędności w kwocie:
• 5 tys. zł 
• 40 dolarów amerykańskich. 

Prezydent Frankiewicz jest
właścicielem działki, na której
ulokowany jest dom o po-
wierzchni 144 m2 – całość wy-
ceniona została na 550 tys. zł
oraz gruntu rolnego o po-
wierzchni 11,56 ha wycenio-
nego na 210 tys. zł. W oświad-
czeniu znajdziemy także dział-
kę o powierzchni 0,756 ha z
domem o powierzchni 159 m2.
Działka ta warta jest ok. 430
tys zł., natomiast niewykoń-
czony dom wyceniony został
na ok. 770 tys. zł.

Wynagrodzenie prezydenta
Gliwic na dzień 21/09/2014
wynosiło:
• 135 395,16 zł. 
Frankiewicz jest również człon-
kiem zarządu Katowickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej
i z tego tytułu pobierał do
21/09/2014 wynagrodzenie
w kwocie:
• 23 982,96 zł. 

Co znajdziemy w garażu pre-
zydenta? Oprócz Mitsubishi
Outlandera z 2008 roku na se-
zon letni czeka samojezdna ko-
siarka Husqvarna z 2014 roku,
którą prezydent również umie-
ścił w swoim oświadczeniu.

Kolejnym w naszym zestawie-
niu znalazł się prezydent są-
siadującego z Gliwicami Knu-
rowa pan Adam Rams. De-
klaruje, że posiada:
• oszczędności w kwocie 20

tys. zł, dom o powierzchni
170 m2 wyceniony na 465
tys. zł oraz dwie działki –

• pierwsza z nich to działka o
powierzchni 180 m2 z do-
mem letniskowym wycenio-
na na 250 tys.,

• druga to działka o powierzch-
ni 945 m2 wyceniona na
200 tys. zł.

Pan prezydent do 21/09/2014
pobrał wynagrodzenie w kwo-
cie 
• 112 015,98 zł.
Jeździ Fordem Fusion z 2006
roku oraz posiada dwa kre-
dyty. Pierwszy to kredyt hi-
poteczny na kwotę 230 tys.
zł, drugi to kredyt gotówkowy
na 35 tys. zł.

W sąsiedztwie Bytomia znaj-
dują się Tarnowskie Góry. Tu
burmistrzem jest Arkadiusz
Czech, w którego oświadcze-
niu znajdziemy:
• oszczędności w kwocie 52

tys. zł i 400 euro.
Pan burmistrz jest właścicie-
lem domu o powierzchni
• 478,71 m2 wycenionego na

500 tys. zł
oraz zabudowanej działki o
powierzchni
• 1938 m2 wycenionej na 250

tys. zł.
Wynagrodzenie za okres do
21/09/2014 wyniosło:
• 110 006,40 zł,
a w garażu Pana burmistrza
znajdziemy Toyotę Corollę z
2009 roku. Arkadiusz Czech
oświadczył również, że jest
właścicielem bardzo bogatego
księgozbioru. Jeśli chodzi o
zadłużenie, to posiada on je-
dynie kredyt odnawialny na
koncie na kwotę 10 tys. zł, z
której nie wykorzystał na razie
ani złotówki.

Sąsiadującym z Gliwicami Za-
brzem rządzi Małgorzata
Mańka-Szulik. Oszczędno-
ści Pani prezydent na dzień
21/09/2014 wynosiły ok
• 58 tys. zł, jest również po-

siadaczem akcji Getin Noble
Banku. Jeśli chodzi o nie-
ruchomości to w oświad-
czeniu majątkowym Mań-
ki-Szulik widnieją trzy po-
zycje.

• Pierwsza z nich to dom
o powierzchni 220 m2 wy-
ceniony na 460 tys. zł,

• następnie znajdziemy działkę
o powierzchni 1894 m2 o

wartości ok. 38 tys. zł
i działkę o powierzchni 490
m2 o wartości ok. 50 tys. zł.

W garażu Pani prezydent
znajdziemy Toyotę Corollę z
2002 roku. Nieco zmartwień
w ostatnim czasie pewnie
przysparza
Pani prezydent zaciągnięty
kredyt hipoteczny w kwocie
18 128 CHF (franki szwaj-
carskie),
oprócz tego Pani Mańka-Szulik
spłaca kredyt remontowy za-
ciągnięty na kwotę 71 726 zł
oraz pożyczkę zaciągniętą w
Kasie Zapomogowo - Pożycz-
kowej Urzędu Miasta Zabrze
w kwocie 18 740 zł (w tej samej
kasie Pani prezydent posiada
wkład w wysokości 8 700zł).

Zdecydowanie najmniejszym
majątkiem może pochwalić się
prezydent Bytomia Damian
Bartyla. Pan prezydent nie
posiada żadnych oszczędności
a do majątku można zaliczyć:
• mieszkanie o powierzchni

47,1 m2 wycenione na 120
tys. zł.

Damian Bartyla posiada wie-
rzytelność w KS Polonia Bytom,
które powinno mu wypłacić
274 803,51 zł, oraz zobowią-
zanie wobec firmy Armada Za-
brze Sp. z o.o. na kwotę 67
808 zł z tytułu zapłaty za prze-
niesienie praw własności użyt-
kowania samochodu. Z tytułu
wynagrodzenia za pracę na sta-
nowisku prezydenta miasta Da-
mian Bartyla do 21/09/2014
pobrał 98 788,25 zł.

Wśród włodarzy śląskich miast mamy zarówno takich, którzy zgromadzili na kontach po kilkaset tysięcy zł, 
jak i takich, którzy oszczędnościami nie dysponują prawie w ogóle.
Przejrzeliśmy oświadczenia majątkowe prezydentów i burmistrzów 6 miast zlokalizowanych najbliżej Gliwic.
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Prezes Urbańczyk zapowie-
dział, że ceny biletów papie-
rowych nie ulegną zmianie.

To pierwsza taka sytuacja
od lat, bowiem do tej pory
ceny biletów na przejazdy
środkami KZK GOP były
podwyższane co roku. Ten
rok ma być inny. Zarząd
związku doszedł do wnios-
ku, że skoro ceny paliw
spadają to podwyżki cen
biletów byłyby nieuzasad-
nione. KZK GOP liczy, że
przysłuży się to do zwięk-

szenia liczbie sprzedanych
biletów.

W 2013 roku ustalono, że
w momencie wprowadze-
nia Śląskiej Karty Usług
Publicznych, tradycyjny
papierowy bilet na dwa
miasta będzie kosztował 4
zł, a na trzy miasta i więcej
5 zł. Podwyżce o ok. 5%
miały ulec również ceny
papierowych biletów okre-
sowych.
Według tych ustaleń bilety
elektroniczne na podróż

przez jedno miasto miały
kosztować 3,2 zł, przez dwa
3,8 zł, a trzy i więcej 4,8
zł. Podsumowując – bilet
elektroniczny ma być kopią
obecnego cennika biletów
papierowych. Nowością
miało być wprowadzenie
taryfy odległościowej.
Koszt przejechania kilo-
metra miał oscylować na
poziomie 2,4 zł, odcinka
od 1,1 km do 2 km na po-
ziomie 3 zł, a podróż do 5
km miała oznaczać wyda-
tek 3,6 zł.

KZK GOP nie podniesie cen biletów
Ostropa zyska kolejne kilometry 
kanalizacji. Podpisano kontrakt

Oferta płatnego stażu kie-
rowana jest do studentów
mechaniki i budowy ma-
szyn, automatyki i robo-
tyki, budownictwa, ochro-
ny środowiska, mechatro-
niki, informatyki, inżynierii
materiałowej, elektroniki
i inżynierii produkcji.

Jeśli chodzi o kwestie fi-
nansowe, to przez pierwsze

trzy miesiące stażysta bę-
dzie otrzymywał stypen-
dium w wysokości 1000
zł, a po tym okresie 1700
zł. Stażyści będą również
mieli możliwość brania
udziału w pracach nad pro-
jektami, których realizacja
będzie odbywała się pod
opieką i kontrolą doświad-
czonego pracownika Ge-
neral Motors. By wziąć

udział w tym programie
stypendialnym należy wy-
słać do 25 stycznia br. swo-
je CV i list motywacyjny
w języku angielskim.

Szczegółową listę projek-
tów i wymagania można
znaleźć na stronie inter-
netowej Biura Karier Stu-
denckich Politechniki Ślą-
skiej.

Płatny staż w fabryce Opla

Zarządzająca terenem byłej
kopalni „Gliwice” Górno-
śląska Agencja Przedsię-
biorczości i Rozwoju wy-
stawiła na sprzedaż działkę
na terenie kompleksu
„Nowe Gliwice”. Działka
ma powierzchnię prawie
0,5 ha, a cenę wywoławczą
jednego metra ustalono na
202,96 zł, to oznacza, że

za całość trzeba będzie za-
płacić nieco ponad 967 tys.
zł. Przetarg na w/w działkę
ma zostać rozstrzygnięty
już 30 stycznia br. 

„Nowe Gliwice” to w sumie
cztery poprzemysłowe bu-
dynki oraz działki, na któ-
rych kolejne firmy lokują
swoje siedziby. Zdecydo-

wana większość z nich to
niewielkie, funkcjonalne
biurowce, których powstało
tu już kilkanaście. Firma
Kamsoft otworzyła tu nie-
dawno swoją nową siedzi-
bę, trwa też budowa ko-
lejnego, czwartego już bu-
dynku firmy Future Pro-
cessing.

Miał być piętrowy parking
i biurowce...
Co będzie z terenem nad
tunelem DTŚ? Wygląda na
to, że na razie powstanie w
tym miejscu jedynie skwer.
Wizję garażu wielopozio-
mowego, reprezentacyjnych
budynków i zielonego skwe-
ru kilka lat temu zapropo-
nowało miasto jako pomysł
na zagospodarowanie tere-
nu nad budowanym tune-
lem DTŚ. Dziś wiadomo, że
te plany uległy zmianie.

Miasto co prawda nie wy-
cofało się z chęci zagospo-
darowania tego terenu, ale
odłożyło w czasie budowę

w tym miejscu zapropro-
jektowanego już garażu, bu-
dynku administracyjnego
i wystawienniczo-usługo-
wego. Na razie na blisko
trzyhekatorwym terenie po-
wstanie zielony skwer.

Skąd ta zmiana? Miasto tłu-
maczy, że początkowo fak-
tycznie planowało, by prace
związane z zagospodarowa-
niem terenu trwały równo-
legle z budową DTŚ, jednak
z uwagi na fakt, że trasa
jest projektem unijnym, któ-
ry musi być ukończony
w 2015 roku trzeba było

skupić się na jak najszyb-
szym oddaniu gliwickiego
odcinka DTŚ do użytku.

Wiadomo również, że w tej
chwili poza budową DTŚ
priorytetowym projektem
jest przebudowa okolic
dworca kolejowego. Oprócz
remontu samego dworca,
który już się rozpoczął pla-
nowane jest stworzenie w
jego otoczeniu tzw. Zachod-
niej Bramy Metropolii Si-
lesia, czyli dużego centrum
przesiadkowego.

Śląska Dolina Krzemowa
się rozrasta

W siedzibie Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kana-
lizacji w Gliwicach podpi-
sany został kontrakt „Mo-
dernizacja gospodarki
wodno-ściekowej w Gliwi-
cach – II etap – Ostropa
– faza II”. Wykonawcą prac
będzie firma ZISCO Sp.
z o.o. Z Pawłowic, a zakłą-
dany termin realizacji pro-
jektu to czerwiec 2015
roku.

Inwestycja ta okazała się
możliwa dzięki zgodzie na
rozszerzenie zakresu prac
dotychczasowego projektu
jaką w 2014 wyraził Naro-
dowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Projekt „Moder-
nizacja gospodarki wod-
no-ściekowej w Gliwicach
– II etap” został poszerzony
o budowę Stacji Zrzutu
Osadów oraz budowę sieci

kanalizacyjnej w Bojkowie
i Ostropie. W ramach pro-
jektu powstanie 3,6 km
sieci kanalizacyjnej na ul.
Daszyńskiego na odcinku
od skrzyżowania z ul. Ar-
chitektów w kierunku za-
chodnim, oraz na ul. Trak-
torzystów. 
Wartość inwestycji to po-
nad 4,5 miliona złotych.
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Trzeba przyznać, że zima nas
w tym roku zaskoczyła. I choć
Zarząd Dróg Miejskich zapewnia,
że do akcji „Zima” drogowcy są
przygotowani i zaskoczyć się nie
dadzą to to jak wyglądały drogi w
miniony weekend pozostawia wie-
le do życzenia.

Umowy na zimowe utrzymanie
dróg, chodników i przystanków
autobusowych podpisano z trzema
firmami: Remondis Gliwice, ZU
Konserwacja Terenów Zielonych
Jacek Wieczorek, konsorcjum
FHPU ANKA Aniela Balcer i 2B
Krzysztof Balcer. Na stronie in-
ternetowej ZDM można znaleźć
informację, która o tym które

ulice „należą” do każdej z nich.
Zgodnie z tegorocznym planem
miasto zostało podzielone na 11
obszarów. W pierwszej kolejności
odśnieżane powinny być główne
ciągi komunikacyjne, czyli takie
ulice jak Pszczyńska, Rybnicka,
czy Toszecka. Tu drogowcy jezdnie
muszą doprowadzić do standardu
„czarne, mokre” w ciągu godziny
od momentu ustania opadów.
Ulice drugiej kolejności odśnie-
żania to np. Okrzei czy Wróblew-
skiego i tu nawierzchnię do w/w
standardu należy doprowadzić
w ciągu trzech godzin od mo-
mentu ustania opadów. 

To poważne wyzwanie logistyczne,

bowiem do utrzymania jest łącznie
420 km ciągów komunikacyjnych
na co składają się 665 ulice I i II
kolejności oraz chodniki i trasy
rowerowe o powierzchni 800 tys.
m2 a takze 347 przystanków. Na-
leży też pamiętać, że za część ulic
odpowiadają  spółdzielnie miesz-
kaniowe i wspólnot, a chodniki
bezpośrednio przylegające do nie-
ruchomości powinnien odśnieżać
ich właściciel.

Osobną umową objęte jest zimowe
utrzymanie pierwszego, gliwic-
kiego odcinka DTŚ. Tu firma wy-
łoniona w przetargu na dopro-
wadzenie do stanu przejezdności
2.8 km odcinka ma również go-

dzinę od momentu ustania in-
tensywnych opadów. Do tego celu
przeznaczone są cztery pługo-
piasrkarki, natomiast do zimo-
wego utrzymania całego miasta
w pogotowiu czuwa łącznie 38
pojazdów, w tym pług wirnikowy
wykorzystywany podczas ekstre-
malnych opadów.

Dobowy koszt akcji „Zima” to 126
tys. zł, z tym, że ZDM tak skon-
struował umowy z podwykonaw-
cami, że nie płaci im za czas po-
stoju czy przebywania w gotowo-
ści, a jedynie za rzeczywisty czas
przeznaczony na odśnieżanie
i zabezpieczenie dróg przed śli-
skością. Kiedy sprzęt wysyłany

jest w miasto? O tym decyduje
koordynator akcji, który podej-
muje decyzję w oparciu o infor-
macje ze stacji meteorologicznych,
radarów pogodowych, oraz no-
woczesnych stacji pogodowych
zlokalizowanych na skrzyżowa-
niach ulic Mikołowska – Nowy
Świat – Pszczyńska – Wrocławska
oraz Toszecka – Nad Łąkami. Te
ostatnie wysyłają do centrali SMS
o pojawiającej się gołoledzi, czy
intensywnych opadach śniegu.
Informacje te koordynator prze-
kazuje kierowcom o mieszkańcom
za po pośrednictwem 7 tablic
zmiennej treści (VMS) zlokalizo-
wanych na terenie miasta.

Kto odśnieża ulice i chodniki?

W kilku miejscach na Śląsku po-
jawiły się tajemnicze białe płachty
z czarnymi krzyżykami. Okazuję
się, że za akcją rozwieszenia tychże
krzyżyków stoi Ruch Autonomii
Śląska, dla którego dyskusyjnym
jest ogłoszone przez rząd i przed-
stawicieli związków zawodowych
porozumienie w sprawie reformy
górnictwa.

Co na temat porozumienia uważa
RAŚ? (...)Porozumienie zawarte
między rządem a  stroną związ-
kową zakończyło gwałtownie
wzbierającą falę protestów. Czas,
w którym Górny Śląsk skupiał na
sobie uwagę polskiej opinii pub-
licznej, dobiegł końca. Zostaliśmy
sami z  nabrzmiewającymi pro-
blemami regionu. Czytamy na

stronie internetowej Ruchu Au-
tonomii. (...)Postawiono na nas
krzyżyk.  Przez ćwierć wieku od
politycznych przemian 1989 roku
władze centralne nie zadały sobie
trudu, by przemyśleć przyszłość
Górnego Śląska. Nie powstała na-
wet namiastka całościowego pro-
gramu odbudowy bezwzględnie
wyeksploatowanego regionu. 

Jedyną odpowiedzią na wyzwania,
które przyniósł schyłek tradycyj-
nych gałęzi przemysłu, są propo-
zycje doraźnych działań. Miarą
oderwania rządu od śląskiej rze-
czywistości jest pomysł zamknięcia
ostatniej kopalni w zrujnowanym
Bytomiu – bez przedstawienia ja-
kiejkolwiek alternatywy dla mias-

ta. Znamienne, że reakcję rządu
spowodowała krytyczna sytuacja
finansowa Kompanii Węglowej,
wynikająca z wieloletnich zanie-
chań. Nie zaś dramatyczne pro-
gnozy Głównego Urzędu Staty-
stycznego dotyczące wyludniania
się śląskich miast. Troska władz
centralnych o nasz region okazuje
się złudzeniem, za które przyjdzie
nam zapłacić wysoką cenę. 

Pozwolili na to ludzie stąd, których
głównym zmartwieniem na war-
szawskich salonach jest, by było
miło. By nikt na nich się nie po-
gniewał, nie zarzucił regionalnego
egoizmu. I by na Górnym Śląsku
był spokój, który dla rządu stanowi
wartość najwyższą. Porozumienie

nie rozwiązuje żadnego ze śląskich
problemów. W  najmniejszym
stopniu nie powstrzymuje ruchu
po równi pochyłej. Prawdziwe
wyzwania dopiero przed nami.
Propozycje zgłoszone rządowi
przez prezydentów czterech miast,
zagrożonych skutkami likwidacji
kopalń, powinny stać się począt-
kiem prac nad programem ra-
tunkowym dla regionu. Progra-
mem na dziesięciolecia, nie na
miesiące. Programem całościo-
wym, zakładającym również zde-
cydowane wzmocnienie samorzą-
dów: wojewódzkiego i lokalnych.
Każdy rok zaniechań ogranicza
nasze szanse na powstrzymanie
degradacji Górnego Śląska. Czasu
zmarnowano już zbyt wiele.

W kilku miejscach na Śląsku pojawiły się tajemnicze białe
płachty z czarnymi krzyżykami. Okazuje się, że za akcją
rozwieszenia tychże krzyżyków stoi Ruch Autonomii
Śląska, dla którego dyskusyjnym jest ogłoszone przez
rząd i przedstawicieli związków zawodowych porozumie-
nie w sprawie reformy górnictwa.

- Postawili na nas krzyżyk
➽➽➽ ze str.❶
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Żyjemy coraz dłużej, dlatego warto
zadbać o to, aby wydłużenie życia po-
stępowało razem z jak najlepszym sa-
mopoczuciem i utrzymaniem spraw-
ności psychofizycznej przez wiele lat.
Dla tych, którzy pragną cieszyć się
jak najdłużej dobrym zdrowiem
powstało Centrum Medyczne BM
Quality Med. 

Coraz większe tempo życia sprawia,
że mamy coraz mniej czasu dlatego
poszukujemy kompleksowych usług.
Idea kompleksowości przyświecała
również twórcom BM Quality Med.
Dla tych, którzy pragną cieszyć się
jak najdłużej dobrym zdrowiem BM
Quality Med przygotowało zaawan-
sowane programy profilaktyczne
obejmujące specjalistyczną opiekę
lekarską, stomatologiczną, derma-
tologiczną, endokrynologiczną, gine-
kologiczną a także dietetyczną. 

- To centrum powstało z myślą
o tym, aby zapewnić naszym pa-
cjentom lepszą jakość życia. To nie
tylko ochrona, leczenie czy profi-
laktyka medyczna, ale zadbanie
o pacjenta całościowo. Nasze cen-
trum zapewnia pełną obsługę - dba-
my nie tylko o wnętrze, na co skła-

dają się np. dobra dieta i gospo-
darka hormonalna, ale również
o to, by przy pomocy odpowiednich
zabiegów starzał się wolniej. - mówi
prof. dr hab. n. med. Beata Kos-
Kudła, współwłaścicielka centrum.

Swoją misję centrum BM Quality
Med spełnia dzięki zaangażowa-
niu wysokiej klasy specjalistów
ze Śląskiego Uniwersytetu Me-
dycznego oraz renomowanych
szpitali naszego regionu.

Idei BM Quality Med patronują prof.
dr hab. n. med. Beata Kos-Kudła,
specjalista chorób wewnętrznych
i endokrynologii, kierownik Kliniki
Endokrynologii Śląskiego Uniwersy-
tetu Medycznego w Katowicach oraz
dr n. med. Małgorzata Wojta-
nowska-Dilling - stomatolog, spe-
cjalista chirurgii stomatologicznej,
implantologii, ortodoncji, ekspert
w zakresie medycyny estetycznej.
Doktor Wojtanowska-Dilling
szczególną uwagę zwraca właśnie na
dział stomatologii.

- Wyjątkowość naszego centrum me-
dycznego objawia się tym, że u pa-
cjenta w ciągu jednej wizyty możemy

dokonać kompleksowego leczenia,
począwszy od leczenia kanałowego
a skończywszy na wykonaniu korony
lub mostu. Dysponujemy bardzo pro-
fesjonalnym urządzeniem bazującym
na technologii CAD-CAM. Urządzenie
o nazwie „Cerec”  skanuje ubytek
zębowy, następnie wykonuje kom-
puterowy obraz wypełnienia. Po za-
ledwie 10 minutach pracy specjalis-
tycznej frezarki otrzymujemy  goto-
wy ząb, na który przed końcowym
etapem wypalania w piecu nakła-
dana jest porcelana.  Efekt jest taki,
że pacjent po jednej wizycie wychodzi
z całkowitym uzupełnieniem prote-
tycznym.  Wart uwagi jest również
fakt, że dzięki dokładnemu skano-
waniu jamy ustnej nie są konieczne
kilkukrotne przymiarki wykonanego
uzupełnienia.

Centrum medyczne wyposażone jest
w aparaturę najnowszej generacji –
zarówno diagnostyczną, jak i zabie-
gową –  pozwalającą na wybór naj-
lepszych metod leczenia. Doświad-
czenie specjalistów pozwala jak naj-
lepiej dbać o ogólny stan zdrowia
w połączeniu z dbałością o wygląd
zewnętrzny. Medycynę estetyczną
traktuje się tutaj nieco inaczej, niż 
w pozostałych miejscach. W zdecy-
dowanej większości przypadków jest
to tylko działanie z zewnątrz. Twórcy
BM wychodzą z założenia, że ze-
wnętrzna powłoka człowieka piękna
i zdrowa będzie tylko wtedy, kiedy
zadbamy o zdrowe wnętrze. Tego
typu holistycznemu podejściu sprzyja
np. endokrynologia, czyli dziedzina
medycyny skupiająca się na gospo-
darce hormonalnej w organizmie.
W BM Quality Med można również
zrelaksować się w strefie SPA i sko-
rzystać z pomocy dietetyka. 

GLIWICE7 nr 101

-----------------------
Zdrowie
------------------------
Endokrynologia
Ginekologia i położnictwo
Dermatologia
Dietetyka
Laryngologia
Pediatria

-----------------------
Piękno
------------------------
Medycyna estetyczna
Zabiegi Thalgo
Pielęgnacja twarzy
Mikrodermabrazja 
diamentowa
Peelingi chemiczne twarzy
Pielęgnacja ciała
Masaże

-----------------------
Uśmiech
------------------------
Stomatologia
Nowoczesne technologie
Ortodoncja
Endodoncja
Implantologia
Stomatologia estetyczna
Chirurgia stomatologiczna
Protetyka
Profilaktyka

BM QUALITY MED
ul. Kozielska 141 D, 44-121 Gliwice
Telefon: 32 231 09 08, 793 040 100

Pn – pt: 10:00 - 20:00, sobota: 10:00 - 15:00
www.bmqmed.pl

Klinika zdrowia i urody

pacjent przed zabiegiem

pacjent po zabiegu

Artykuł sponsorowany
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W każdym rzędzie, kolumnie i kwadracie 3x3

powinno znaleźć się 9 różnych cyfr od 1do9.

SUDOKU

Horoskop

Baran 21.03-20.04
Przepełni Cię energia i twórczy
zapał. Wykorzystaj to do realizacji
zamierzonych celów. Nie zmarnuj
okazji bo taki stan nie będzie trwał
wiecznie i może nieprędko się po-
wtórzyć.

Byk 21.04-20.05
Na horyzoncie widać poprawę w
sprawach finansowych. Jednak pie-
niądze nie spadną z nieba. Musisz
dołożyć starań aby osiągnąć finan-
sowy sukces. Będzie on jednak
znacznie bliżej niż sądzisz w tym
tygodniu.

Bliźnięta 21.05-21.06
Nie obnoś się ze swoimi sukcesami.
Choć czasem trudno jest zachować
skromność i nie chwalić się osiąg-
nięciami to jednak nie zawsze to
popłaca. 

Rak 22.06-22.07
Czy nie czas na zmiany? Monotonia
jest dobra - ale tylko w niewielkich
dawkach. Zastanów się jak możesz
zmienić to co cię najbardziej irytuje
i zrób coś co będzie miało pozy-
tywny wpływ na Twoje życie. 

Lew 23.07-23.08
W tym tygodniu możesz mieć
szczęście. Zagraj w totka, kup los
na loterię... A może przydarzy Ci
się szczęście w miłości? Łap każdy
szczęśliwy moment bo nie ma ich
w życiu zbyt wiele.

Panna 24.08-22.09
Nie pozwól aby głupie niesnaski
zepsuły coś cennego. Zrób wszystko
aby odbudować kontakty z osobą,
na której bardzo Ci zależy - może
ona tylko czeka na Twój gest? 

Waga 23.09-23.10
W tym tygodniu przyda Ci się
sztuka kompromisu. Nie upieraj
się sztywno przy swoim. Może
czasem warto nieco ustąpić - nawet
jeśli to Ty masz słuszność.

Skorpion 24.10-22.11
Daj z siebie wszystko - nie szukaj
wymówek. Skup się na sprawach
dla Ciebie najważniejszych - pro-
blemy same się nie rozwiążą. Pie-
lęgnuj uczucia bo one usychają. 

Strzelec 23.11-21.12
W tym tygodniu czeka Cię nieco
romantyki. Kolacja przy świecach?
Kto wie... Może ktoś w Twoim
otoczeniu darzy Cię większą sym-
patią niż to okazuje? Rozejrzyj się
z uwagą dookoła.

Koziorożec 22.12-20.01
Ostatnio poznana osoba będzie po-
wodem niewielkiego zamieszania
w Twoim życiu. Nie daj się wciąg-
nąć w personalne gierki - możesz
na tym sporo stracić. Dbaj o swoich
przyjaciół i najbliższych. Uważaj
na finanse.

Wodnik     21.01-19.02
Nadchodzący tydzień będzie obfi-
tował w stresy. Poświęć dużo czasu
osobie Ci najbliższej ale nie pozwól
aby Twoje stresy odbiły się nega-
tywnie na Waszych relacjach. 

Ryby 20.02-20.03
Ostatnio chyba zaniedbujesz swoje
zdrowie. Zadbaj o siebie i nie od-
kładaj na później spraw ważnych.
Rozejrzyj się wokół - czy przy-
padkiem ktoś nie potrzebuje Twojej
pomocy.

W tym tygodniu imieniny
obchodzą 

 Paula (poniedziałek)
Paula ma spory pęd do wiedzy i często ma ambicje, by
zostać naukowcem lub kimś ważnym w świecie nauki.
Niestety jednak jej aspiracje zazwyczaj nie idą w parze
z jej zdolnościami, gdyż nie jest szczególnie błyskotliwa
i pojętna i nauka zajmuje jej znacznie więcej czasu niż
innym ludziom..

 Jerzy (wtorek)
Człowiek noszący imię Jerzy ma zdecydowanie więcej
zalet niż wad, ale z przykrością trzeba przyznać, że
częściej wychodzą mu one na złe niż na dobre. Ma
wielkie poczucie sprawiedliwości i można mieć pewność,
że nigdy nie postąpi wbrew swoim zasadom, których
trzyma się nieomalże kurczowo, czym nieraz budzi
pobłażliwy uśmiech u innych. 

 Karol (środa)
Człowiek noszący imię Karol ma w sobie wiele cech,
które można uznać za niedzisiejsze, gdyż bardzo
konsekwentnie trzyma się swoich zasad i jest wielkim
konserwatystą. Zmieniające się obyczaje nie wywierają
większego wpływu na jego zachowanie, gdyż normy,
jakimi kieruje się w życiu, są absolutnie niezmienne.
Jest szlachetny, dobry i sprawiedliwy. 

 Aniela (czwartek)
Kobieta nosząca to imię jest bardzo wrażliwa, stale
przeżywa huśtawki nastrojów i bardzo łatwo można ją
zranić nieopatrznie wypowiedzianym słowem, dlatego
lepiej uważać, co się przy niej na jej temat mówi. Kobieta
nosząca to imię jest bardzo wrażliwa, stale przeżywa
huśtawki nastrojów i bardzo łatwo można ją zranić
nieopatrznie wypowiedzianym słowem, dlatego lepiej
uważać, co się przy niej na jej temat mówi.

 Maciej (piątek)
Człowiek noszący imię Maciej wyróżnia się spośród
innych swoim niewzruszonym spokojem, który objawia
niezależnie od okoliczności. Nawet gdy wszyscy inni
kompletnie tracą głowę, on zachowuje pokerową twarz
i zdrowy rozsądek, a ponadto wprost niepodobna go
zdenerwować.

 Jan (sobota)
Jan jest człowiekiem o dużym poczuciu humoru i to
właśnie dlatego cieszy się w towarzystwie tak wielkim
powodzeniem. Nie można się nudzić ani – tym bardziej
– smucić w jego obecności, dlatego jest wielce
pożądanym uczestnikiem wszelkich spotkań. Jemu
bardzo to odpowiada, gdyż również uwielbia
towarzystwo i nie cierpi samotności. Wyróżnia się swą
cierpliwością, której – wydaje się – ma niezmierzone
pokłady i rzadko jego znajomi mają okazję widzieć, jak
się wyczerpuje. 

 Andrzej (niedziela)
Mężczyzna noszący imię Andrzej jest bardzo
małomówny i rzadko zabiera głos, nawet gdy ma wiele
ważnych rzeczy do powiedzenia. Kiedy zaś ma coś do
zrobienia, po prostu podwija rękawy i się za to zabiera,
nie lubi bowiem tracić czasu na próżne dywagacje czy
odwlekać w nieskończoność czegoś, co do czego ma
pewność, że i tak tego nie uniknie. 
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Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gliwice
nr SO.5311.14.2014 z dn. 09.04.2014 r.

Stowarzyszenie „Cała Naprzód” z siedzibą w Gliwicach
informuje o wynikach zbiórki publicznej prowadzonej
w dn. 24.04.14 r. – 31.12.14 r. w Gliwicach.

Suma zebranych ofiar: 540,00 zł.
▪ Koszty przeprowadzenia zbiórki: 0 zł.
▪ Dochód: 540,00 zł.

270,00 zł (50% zebranych środków) zostało przezna-
czonych na pomoc niepełnosprawnym osobom, znaj-
dującym się w trudnej sytuacji zdrowotnej oraz
finansowej, a 270,00 zł (50% zebranych środków) na
promocję lokalnej kultury

imiona.artykul.com.pl


