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– Dobiegający właśnie końca 2014 
rok z pewnością należał do bardzo 
intensywnych – uśmiecha się pre-
zydent Zabrza Małgorzata Mańka-
-Szulik. – Zakończyła się realizacja 
wielu niezwykle ważnych inwestycji, 
wśród których można wymienić 
budowę Drogowej Trasy Średnico-
wej czy Centrum Zdrowia Kobiety 
i Dziecka. Na finiszu znalazła się 
największa inwestycja w historii 
naszego miasta, czyli przebudowa 
sieci wodno-kanalizacyjnej. Otwarty 
został kompleks rekreacyjny „Aqu-
arius Kopernik”, nową siedzibę 
zyskały Muzeum Miejskie i Powia-
towy Urząd Pracy. Nowe atrakcje 
pojawiły się na szlaku turystyki prze-
mysłowej i tak można by wymieniać 
jeszcze długo. Cieszę się, że wspól-
nie z mieszkańcami udaje nam się 

zm i en i a ć 
oblicze Za-
brza. Przed 
nami kolejne 
d w a n a ś c i e 
miesięcy i je-
stem przekonana, 
że również one przy-
niosą projekty, dzięki 
którym nasze miasto stanie 
się jeszcze bardziej atrakcyjne dla 
mieszkańców, turystów i inwesto-
rów – dodaje.
Wśród najważniejszych wyzwań 
prezydent miasta wskazuje m.in. 
budowę nowych mieszkań i dalszą 
rozbudowę szlaku zabytków tech-
niki. – Jak najszybciej powinien zo-
stać skończony Stadion im. Ernesta 
Pohla. Liczę, że wyegzekwuję obiet-
nice, jakie padły ze strony minister-

stwa 
sportu 

i dotyczyły 
sfinansowania 

inwestycji w połowie. Jeśli się nie 
uda, poszukamy innych możliwo-
ści. Cieszę się, że dane mi będzie 
kontynuować rozpoczęte działania 
z ludźmi, którzy nauczyli się podej-
mować odważne decyzje i konse-
kwentnie je realizować – podsumo-
wuje prezydent 
Małgorzata Mań-
ka-Szulik.  (hm)
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PRZYPOMNIJMY NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA MINIONYCH 
DWUNASTU MIESIĘCY W ZABRZU

TO BYŁ INTENSYWNY ROK!
Pierwsze maluchy przyszły na świat w nowo wybudowanym Centrum Zdrowia Kobiety 
i Dziecka. Zakończyła się budowa zabrzańskich odcinków Drogowej Trasy Średnico-
wej, a miłośników pływania zaprosił kompleks rekreacyjny „Aquarius Kopernik”. 
Między innymi tym żyliśmy w Zabrzu w ciągu minionych dwunastu miesięcy. 
Ale istotnych wydarzeń było dużo więcej.
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Na ekrany kin wszedł 
film „Bogowie” 

o prof. Zbigniewie 
Relidze

Na finiszu znalazł się warty prawie 800 mln zł projekt 
przebudowy miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej

W sierpniu otwarty został ostatni z zabrzańskich 
odcinków Drogowej Trasy Średnicowej

Budowa Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka 
to największa w ostatnich latach inwestycja w służ-

bę zdrowia finansowana ze środków publicznych
Na terenie obiektu Walki Makoszowy 
otwarta została profesjonalna bieżnia
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usługi, dam pracę, 

zdrowie, auto-moto
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ZABRZE AKTUALNOŚCI

Organizowany wspólnie przez 
redakcję „Głosu Zabrza i Rudy 
Śląskiej” oraz Urząd Miejski 
w Zabrzu plebiscyt odbywa się 
już po raz 33. Wśród nomino-
wanych sportowców są m.in. 
piłkarze, szczypiorniści, kolarze, 
lekkoatleci, gimnastycy, kultury-
ści, tenisiści, siatkarze a nawet 
zawodnicy MMA. Równie bogaty 
jest wachlarz kandydatur trene-
rów.
Spośród kandydatów zgłoszo-
nych w obu kategoriach wyło-

nione zostaną dziesiątki naj-
lepszych. Głosować można, 
wypełniając kupony drukowane 
na łamach gazety. Nowością 
w tym roku jest głosowanie za 
pośrednictwem SMS-ów. Szcze-
gółowe informacje, jak oddać 
głos tą drogą, można znaleźć na 
stronie www.gloszabrza24.pl. 
Głosowanie trwa do 2 stycznia, 
a więc trzeba się spieszyć.
Zwycięzcy plebiscytu będą gość-
mi tradycyjnego Balu Sportow-
ca, którego tegoroczną edycję 

zaplanowano na 10 stycznia. 

Gala w hali Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji przy ul. Ma-

tejki rozpocznie się o godzinie 

20. O znakomitą zabawę za-

dbają zespoły Chrząszcze oraz 

New Transformation. Wspólnie 

z zabrzańskimi gwiazdami spor-

tu może bawić się każdy chętny. 

Bilety na Bal Sportowca, w ce-

nie 299 zł od pary, dostępne są 

w siedzibie MOSiR przy ul. Ma-

tejki 6. (hm)

Na Balu Sportowca co roku bawi się kilkaset osób

JESZCZE TYLKO DO 2 STYCZNIA MOŻEMY 
WYBIERAĆ NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW 

I TRENERÓW ZABRZA 2014 ROKU

NA PARKIECIE 
Z GWIAZDAMI 

SPORTU
Najlepszych sportowców i trenerów Zabrza 2014 roku 

poznamy podczas tradycyjnego Balu Sportowca. 
Gala przygotowana w hali Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji przy ul. Matejki odbędzie się 

w sobotę 10 stycznia.

O G Ł O S Z E N I E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZIMNO TYLKO 
ZA OKNEM

Nareszcie mamy 
p r a w d z i w ą 
zimę. Pewnie 
nie wszyscy się 
z tego cieszą, ale 
na pewno zado-
wolone są dzieci 
(które obecnie 
mają przerwę 

świąteczną) oraz ciepłownicy. Przy 
takich temperaturach zewnętrznych, 
jakie panują obecnie, urządzenia 
mogą pracować w optymalnych wa-
runkach.

Do tej pory mieliśmy tzw. „ciepłą 
zimę”, co pozwoliło zakończyć 
wszystkie zadania inwesty-
cyjno-remontowe, ale dla 
przedsiębiorstwa nie było 
to korzystne pod względem 
sprzedaży ciepła. Teraz 
wielkimi krokami zbliża się 
koniec roku. Zadania inwe-
stycyjne zostały zakończo-
ne i rozliczone. Nadszedł 
czas na planowanie robót na 
nowy, 2015 rok. Realizujemy 
już przetargi na dokumentację 
techniczną na czekające nas nowe 
zadania inwestycyjne. 

Spółka, w ramach efektywności ener-
getycznej, będzie likwidować kolej-
ne dwa węzły grupowe. Przy udziale 
środków z programu likwidacji niskiej 
emisji KAWKA w zakresie zadań doty-
czących ochrony środowiska będzie-
my przyłączać do sieci ciepłowniczej 
kolejne budynki GSM Luiza na os. Za-
borze. Przyłączymy również nowe bu-
dynki, m.in. przy ul. Niedziałkowskie-
go, Żnieńskiej i Pokoju.  

W ODPOWIEDZI
 NA SYGNAŁY MIESZKAŃCÓW

W styczniu 2015 r. zmieni 
się w Zabrzu sposób wywo-
zu odpadów wielkogabaryto-
wych, budowlanych i gruzu. 
Okresowo inna będzie też 
częstotliwość odbioru odpa-
dów z tworzyw sztucznych 
i ulegających biodegradacji.

Odbiór odpadów wielkogaba-
rytowych będzie odbywał się 
spod zatok śmietnikowych wg 
harmonogramu dostępnego 
na stronie www.um.zabrze.
pl w zakładce odpady komu-
nalne. Mieszkańcy budynków 
jednorodzinnych raz na kwar-
tał, a wielorodzinnych raz 
w miesiącu będą mogli wysta-

wić odpady wielkogabarytowe 
przy zatokach śmietnikowych. 
– W ramach ponoszonej opła-
ty każdy mieszkaniec po zło-
żeniu wniosku w firmie ASA 
Eko Polska przy ulicy Lecha 
10 otrzyma worki do zbiórki 
odpadów budowlanych i roz-
biórkowych. W ciągu roku 
na każdy punkt adresowy 
przysługuje objętość worków 
w ilości maksymalnie czte-
rech metrów sześciennych. 
Wykonawca odbierze zgro-
madzone w workach odpady 
spod zatoki śmietnikowej – 
tłumaczy Barbara Chamiga, 
zastępca naczelnika Wydzia-
łu Infrastruktury Komunalnej 

Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Od maja do września z więk-
szą częstotliwością odbiera-
ne będą zbierane selektywnie 
odpady z tworzyw sztucznych 
i ulegające biodegradacji. 
W przypadku domów jednoro-
dzinnych było to do tej pory 
raz w miesiącu. Teraz dwa 
razy w miesiącu. W domach 
wielorodzinnych odpady będą 
odbierane dwa razy w tygo-
dniu, a nie raz – jak dotych-
czas. Odpady biodegradowal-
ne odbierane będą z domów 
jednorodzinnych cztery razy 
w miesiącu. Do tej pory było 
to dwa razy na miesiąc.   (hm)

OD STYCZNIA ZMIANY W ODBIORZE ODPADÓW

Ubiegłoroczni laureaci plebiscytu

Zmiany dotyczą m.in. odbioru 
odpadów z tworzyw sztucznych
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24h

15% 
ZNI¯KI

WERSJA D£UGA NA 02.12.2014

WERSJA D£UGA NA 16.12.2014

24h

WERSJA D£UGA NA 23.12.2014

WERSJA D£UGA NA 30.12.2014

WERSJA KRÓTKA NA 09.12.2014

Dotyczą one różnych spraw, 
z których załatwieniem zwle-
kaliśmy w starym roku czekając 
na „szczególną” okazję. Taką 
okazją jest Nowy Rok. Ochoczo 
składamy deklaracje: zadbam 
o swoją sylwetkę i zdrowie, 
rzucę palenie, spędzę więcej 
czasu z rodziną, przestanę pić, 
schudnę...

Jest to pozytywne 
myślenie, pierwszy 
krok do osiągnięcia 
sukcesu, czyli zre-
alizowania celu.
Pragniemy udzielić Wam wspar-
cia i wskazówek, aby Wasze 
postanowienia nie pozostały 
jedynie życzeniami. 

Życzenia to jedynie ogólne dekla-
racje: schudnę, zadbam o siebie, 

W nowy rok wchodzimy z nowymi 
oczekiwaniami, optymizmem i posta-
nowieniami. Co zrobić, aby nie pozo-
stały one jedynie życzeniami?

rzucę palenie. Nie zawierają zna-
mion decyzji, które winny towarzy-
szyć postanowieniom. Za posta-
nowieniami winny stać decyzje, 
zobowiązania i działanie.

Jak osiągnąć sukces 
mierzalny spełnieniem 
zamierzeń?

1. Cele w postanowieniach winny 
być szczegółowo określone. Zgod-
nie z zasadą SMART cel winien 
być: maksymalnie prosty, mie-
rzalny, osiągalny, akceptowalny, 
określony w ramach czasowych.
Np. „chcę schudnąć” – to je-
dynie deklaracja. Postanowie-
nie to: chcę schudnąć w ciągu 
roku 10 kilogramów, etapami po 
jednym kilogramie miesięcznie. 
Rozpoczynam od 1 stycznia. 
2. Opowiedz przyjaciołom o swo-
im postanowieniu, napisz o nim 
na blogu, nagrywaj postępy, niech 
dowie się o tym jak największa 
ilość osób. Pomoże spisanie kon-
traktu z samym sobą. W trudnych 
chwilach będzie to dodatkowa 
motywacja do wytrwania w po-
stanowieniu. 
3. Świadomie podejdź do za-
gadnienia. Czytaj fachowe opra-
cowania. Lepiej utożsamisz się 
z celem gdy go zrozumiesz i po-
znasz proces jego realizacji. 
4. Swoje postanowienia realizuj 
pod okiem fachowców przy ich 
wsparciu i konsultacji.
Rzucasz palenie, chcesz schud-
nąć, przestać pić, poprawić 
relację w rodzinie – skorzystaj 
z pomocy lekarza, instruktora, 
psychologa, osób, które mają 
pozytywne podobne doświadcze-
nia. Pozwoli Ci to unikać błędów, 
kontuzji i rozczarowań.
5. Korzystaj z dostępnych me-
tod, środków, obiektów. Wyspe-
cjalizowane ośrodki pomogą 
osiągnąć cel wg. zasady mi-
nimum energii dla osiągnięcia 
maksymalnego efektu.

6. Kontroluj swoje wyniki. Na po-
szczególnych etapach sprawdzaj 
czy zmierzasz do osiągnięcia 
wyznaczonego celu.

Na przełomie roku 
wiele osób postana-
wia zadbać o zdro-
wie, poprawić 

wygląd, sylwetkę, 
schudnąć. Załoga 
Pływalni „Neptun” 
pragnie Wam w tym 
pomóc.
Przygotowaliśmy propozycje dla 
różnych grup wiekowych i osób 
o różnych zainteresowaniach:

zjacia na basenie, nauka płay-
wania, aqua-aerobic, relaks 
w jaccuzi, terapia w saunach,  
zajęcia sportowo-rekreacyjne 
na sali fitnes: wytrzymałościo-
we, sprawnościowe, body-bil-
ding, ćwiczenia na spalanie 
tkanki tłuszczowej oraz zajęcia 
ju-jitsu. 

Zapraszamy do kontaktu z na-
szymi Instruktorami na Pływalni 
„Neptun”. Udzielą Państwu wi-
celu cennych wskazówek, po-
mogą ułożyć plan treningów, 
będą zachęcać do uczestnictwa 
w zajęciach, wyjaśniać metody 
treningu, odpowiadać na Pań-
stwa pytania.

Dlaczego warto skorzy-
stać z naszej oferty?

W naszym ośrod-
ku relaksujemy 
sie kompleksowo, 
równoważąc wysi-
łek fizyczny rege-
neracją w basenach, 
jacuzzi lub jednej 
z czterech saun.
Aby relaks był pełny zapewniamy 
Waszym pociechom zabawę pod 
opieką personelu w przepięknej 
i nowoczesnej bawialni, podczas 
gdy będziecie uczestniczyć w za-
jęciach sportowych. 

Zapraszamy pn-pt od 7.00-
22.00, sb-nd 8.00-22.00. 
Pływalnia „Neptun” ul.Dionka-
rzy, Gliwice, tel. 32 413-48-48.
 (jb/ts)

Pływanie korzystnie wpływa na kondycję

Maluchy pod opieką personelu mogą miło 
spędzić czas w nowoczesnej bawialni 

Do dyspozycji pozostaje dobrze wyposażona 
sala fitness 

Sauna to świetny 
sposób na relaks

Zadbaj o siebie w nowym roku

Po remoncie, cały kompleks ma byc przyjazny dla osób 
niepełnosprawnych. W posadzce zamontowane zostaną 
linie prowadzące z polami uwagi. Pomogą one osobom 
niewidomym i niedowidzącym w dotarciu do najważniej-
szych miejsc na dworcu. Zlikwidowane zostaną bariery 
architektoniczne. Obniżona będzie część okienek kasowych. 
Nowością będą windy prowadzące na wyższe kondygnacje. 
W budynku zostaną wybudowane także toalety przystoso-
wane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nowością będzie korytarz łączący obydwie hale, co ułatwi 
podróżnym przemieszczanie się po dworcu i dostęp do zlo-
kalizowanych w nim funkcji. 
 
Renowacja obejmie elementy historyczne, między innymi 
mozaikę znajdująca się w holu głównym i drewniane sufity. 
Wyremontowana zostanie elewacja wraz z detalami architekto-
nicznymi. Zyska ona nową iluminację. Nad wejściem głównym  
zainstalowany zostanie nowy zegar i napis z nazwą dworca.

 – Sklepiki pozamykano już daw-
no, komunikatory nie działają 
ponad dwa tygodnie, perony 
są niedomyte – wylicza nasz 
Czytelnik. 

 – Były one już kilka razy na-
prawiane, ale z racji tego, że 
jesteśmy w przeddzień rozpo-
częcia inwestycji remontowej 
nie przewidujemy ich naprawy 
– informował w czerwcu tego 
roku Telewizję Imperium, Bar-
tłomiej Sarna, rzecznik prasowy 
PKP S.A. 

Prawdopodobnie podobne 
przyczyny stoją za dzisiejszą 
awarią. Niestety, w związku 

Dworcowe ciemności
W ostatni poniedziałek rano na całym gliwickim dworcu nie 
działało oświetlenie. – To nie była chwilowa awaria. Panie 
w kasie świecąc sobie smartfonem sprzedawały bilety – in-
formuje Czytelnik. Niestety to nie jedyne utrudnienia, jakie 
spotykają w ostatnich tygodniach gliwickich pasażerów.

z przerwą świąteczną, nie 
udało nam się skontaktować 
z rzecznikiem. 

Pocieszeniem dla pasażerów 
może być fakt, że tym razem 
kolejowa spółka faktycznie jest 

w "przeddzień" remontu. Według 
zapowiedzi z początkiem roku 
ruszy gruntowna modernizacja 
obiektu. W grudniu 2015 roku 
dworzec powinien być gotowy 
(z wyjątkiem czwartego peronu). 
Prace wykona konsorcjum firm 
Aldesa Construcciones Polska 
Sp. z o.o. oraz Aldesa Construc-
ciones S.A. Koszt inwestycji to 
136,8 mln złotych. (msz)

Od wiosny nie 
funkcjonują także 
dworcowe zegary.

Pasażerowie oczekiwali na pociąg w iście egipskich ciemnościach
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– Używajmy środków pirotech-
nicznych w sposób rozsądny. 
Powinniśmy czytać instrukcję 
obsługi, upewnić się czy jest 
tam adres producenta. Wtedy 
mamy gwarancję, że nie jest 
to anonimowy wyrób bez certy-
fikatu bezpieczeństwa – tłuma-
czy komisarz Marek Słomski, 
rzecznik prasowy Komendy 
Miejskiej Policji w Gliwicach.

Na takich pro-
duktach powinny 
znajdować się ozna-
czenia klasy bezpie-
czeństwa 
– od jednego do trzech. Te 
pierwsze można używać we-
wnątrz pomieszczeń i co do za-

Palmiarnia rozbudowała mrowi-
sko w pawilonie tropiku. 

Dobre warunki panujące 
w gliwickiej placówce 
dla rozwoju grzybiarki 
parasolowatej zaowo-
cowały powiększeniem 
kolonii tego gatunku 
mrówek do około tysiąca 
osobników.

– Mrowisko z grzybiarką para-
solowatą w momencie, kiedy 
było zakładane (czyli rok temu), 
składało się z kilkudziesięciu 
mrówek. W pawilonie tropiku 
panują dla kolonii idealne wa-
runki i dlatego obecnie szacu-

Uwaga na fajerwerki
W środową noc czeka nas szampańska zabawa sylwe-
strowa. Warto nie dać ponieść się emocjom, zwłasz-
cza jeśli będziemy mieli do czynienia z fajerwerkami 
i petardami. Ich niewłaściwe użycie może nie tylko za-
szkodzić naszemu zdrowiu, ale także słono kosztować.

sady nie stanowią zagrożenia. 
Natomiast najniebezpieczniej-
sze, oznaczone numerem trze-
cim, mogą powodować urazy 
i to na nie powinniśmy zwrócić 
szczególną uwagę. 
– Jeśli petarda czy fajerwerk 
nie odpali, to nie zbliżajmy się 
do niego natychmiast, ale od-
czekajmy 15 minut – podkreśla 
Słomski.

Za niewłaściwe sto-
sowanie środków pi-
rotechnicznych grozi 
kara grzywny (od 20 
zł do 5000 tys. zł) 
lub nawet w sytu-
acjach wyjątkowych 
areszt do 30 dni. 

– Zalecamy rozsądek i umiar 
w używaniu tego typu sprzę-
tu. Zastanówmy się czy rze-
czywiście potrzebujemy aż tyle 
tych rac i petard wystrzeliwać 
w "kosmos", bo przecież pie-
niądze, które wydajemy na 
te przedmioty można by wy-
korzystać w sposób bardziej 
"humanitarny". Pamiętajmy, 
że z powodu tych wystrzałów, 
szczególnie cierpią zwierzęta, 
które nie wiedzą czym wybu-
chy są spowodowane – dodaje 
rzecznik policji.

W podsumowaniu 2014 roku 
chcemy jednak wyraźnie pod-
kreślić jej wkład w promocję 
miasta, edukację sportową 
dzieci i dorosłych oraz in-
tegrację społeczeństwa ze 
środowiskiem osób niepełno-
sprawnych. W mijającym roku 
zorganizowała 5 dużych imprez 
charytatywnych w których wzięło 
udział 4 tysiące osób, a wśród 
nich liczna grupa młodzieży nie-
pełnosprawnej z Zespołu Szkół 
im. J. Korczaka w Gliwicach. 

Mrówkostrada ma już 15 metrów

Palmiarnia rozbudowała mrowisko w pawilonie tropiku. 
Dobre warunki panujące w gliwickiej placówce dla rozwoju 
grzybiarki parasolowatej zaowocowały powiększeniem kolo-
nii tego gatunku mrówek do około tysiąca osobników.

jemy, iż populacja przekroczyła 
tysiąc osobników. W naturze, 
im kolonia jest liczniejsza, tym 
większy obszar penetrują ro-
botnice. Aby zachować zgodny 
z naturą sposób funkcjonowa-
nia, zwiększyliśmy odległość, 
którą muszą pokonać robotni-
ce, aby pozyskać liście i za-
nieść je do głównego gniazda. 
Teraz mrówki muszą pokonać 
w jedną stronę około 15 m – 
informuje Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych. 

Grzybiarka parasolowata to 
gatunek mrówek, które za-
mieszkują rejony Amazonii. 
Mają w swojej kolonii hodow-
lę grzyba, którego odżywiają 
kawałkami liści. Same mrówki 
żywią się właśnie tym grzybem.

2014 rokiem Biegania z Sercem!
Fundacja nie prowadzi dzia-
łalności gospodarczej i działa 
dzięki pomocy jej sympatyków 
oraz sponsorów i partnerów 
m.in. Firmy Renault Keller, 
Centrum Rehabilitacji Fizjofit 
czy PKP Cargo. Jej silnym funda-
mentem są Członkowie Hono-
rowi oraz Wolontariusze, którzy 

tak jak i zarząd nie pobierają 
żadnego wynagrodzenia za wy-
konywaną pracę! Wsparcie dla 
organizacji płynie również od jej 
Ambasadorów, którymi są Mi-
strzowie Polski m.in. Agnieszka 
Dygacz – chód sportowy, Domi-
nik Bochenek – płotkarz oraz 
Kacper Adam – triathlonista. 
Pomysłodawcą oraz prezesem 
fundacji jest Artur Szcześniak, 
który z działalnością charytatyw-
ną kojarzony jest od pierwszych 
finałów WOŚP – był organizato-
rem kilku z nich. 
Ciekawostką na skalę kraju 
jest pomysł, iż wartość opłat 
startowych wnoszona przez 
uczestników zawodów jest prze-
znaczana na założony wcześniej 
charytatywny cel. W ten sposób 
zawodnicy utożsamiają się z ak-
cją, a ich udział w biegach czy 
tanecznej zumbie nabiera wyjąt-
kowego wyrazu! Sytuacja taka 
jest możliwa gdyż od roku me-

O fundacji „Bie-
gamy z Sercem” 
pisaliśmy już 
wielokrotnie, bo 
kibicujemy jej od 
samego począt-
ku istnienia. 

cenasem fundacji jest Centrum 
Handlowe Europa Centralna,
które pokrywa koszty organi-
zacyjne przeprowadzanych na 
jego terenie fundacyjnych akcji. 
Współpraca obydwu podmio-
tów zaowocowała również za-
kupem dziewięcioosobowego 
samochodu. 

Fundacja istnieje niespełna 
kilkanaście miesięcy, ale na 
swoim koncie ma już sporo 
sukcesów. Najważniejsze, to 
zakup sprzętu rehabilitacyjne-
go dla osób niepełnospraw-
nych oraz opłacenie wyjazdu 
na wakacje letnie i zimowe dla 
dzieci z Domu Dziecka. Działa-
nia fundacji zostały docenione 
przez Prezydenta Frankiewi-
cza, który nagrodził ją w czerw-
cu br. w konkursie „Liderzy 
Społeczni Gliwic 2013” w ka-
tegorii Debiut Roku!

Na 2015 rok zaplanowano 
już 4 duże imprezy charyta-
tywne: 11 stycznia, 17 maja, 
21 czerwca i 3 października 
oraz kilkanaście mniejszych 
akcji. Więcej informacji o dzia-
łaniach fundacji oraz o tym jak 
można się do niej przyłączyć 
znajdą Państwo na www.bie-
gamyzsercem.pl



saperskiej działalności widocz-
ne są do dziś. 

Lata PRL-u

Lasek Miejski (Gleiwitzer Stadt 
Forst) przy ul Chorzowskiej prze-
mianowano po roku 1945 na 
Park Kultury i Wypoczynku a ist-
niejącą tu od dawna restaurację 
„Waldschlössen” na „Zame-
czek Leśny”. Obiekt stał się 
w roku 1950 ośrodkiem szko-
leniowym dla Przedsiębiorstwa 
Budowy Zakładów Przemysłu 

Ciężkiego w Gliwicach, a potem 
siedzibą Społecznego Komitetu 
Budowy Parku Kultury i Wypo-
czynku. W latach 1960-76 na-
leżał do Gliwickich Zakładów 
Gastronomicznych, a potem do 
Spółdzielni Spożywców 

„Społem”. Przez sam środek 
Parku poprowadzono w 1970 
roku „Szlak Husarii Polskiej” 
opracowany przez ks. Jerzego 
Pawlika z okazji 286 rocznicy 
przemarszu wojsk polskich pod 
Wiedeń pod wodzą króla Jana 
Sobieskiego. W połowie lat 90-
tych Zameczek stał się dyskote-
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W latach 1959 – 62 
„Czarny Kot” funkcjono-
wał jako kabaret aktor-
ski o wysokim poziomie 
artystycznym. Jego cechą 
znamienną były teksty 
satyryczne i rozrywkowe 
pozbawione całkowicie dowcipu 
politycznego. Orkiestra przygry-
wała tańczącym codziennie ale 
dopiero w sobotę po godz. 23 
zaczynał się program „Czarnego 
Kota”. Na scenie występowały 
gwiazdy – Maria Artykiewicz, 
Wanda Polańska, Małgorzata 
Negri oraz aktorzy „Operetki Ślą-
skiej” – Eugeniusz Nowowiejski, 
Aleksander Sawin, Franciszek 
Bajer. Co miesiąc zmieniano pro-
gram. Aktorzy wykonywali tu m.in. 
teksty przeznaczone dla Hanki 
Bielickiej czy Ireny Kwiatkowskiej. 

Zameczek Leśny był 
jedyną elitarną re-
stauracją na Śląsku, 
do której przycho-
dzili przedstawiciele 
ówczesnego wyż-
szego szczebla par-
tyjnego i miejskiego 
wszystkich okolicz-
nych miejscowości. 

Kabaret „umarł” śmiercią natu-
ralną – zabrakło nowych tekstów 
satyrycznych, więc żeby nie zamę-
czać gości oklepanymi skeczami, 
po prostu zakończono działalność.
Gliwiczanie doskonale znają 
Zameczek Leśny wraz z lasem 
miejskim przy ul Chorzowskiej. 
Działała tu jeszcze do niedawna 

Dawna restauracja „Zameczek Leśny” mieściła się przy ul Chorzowskiej, tuż przy głównym 
wejściu do lasu miejskiego, nazywanego potocznie laskiem chorzowskim z racji lokalizacji 
przy ulicy o tej nazwie. W pobliżu znajdują się cmentarz Lipowy oraz żydowski. Las miejski to 
obecnie miejsce nieco opuszczone i zaniedbane, które ciągle jednak żyje – tu biegają, jeżdżą 
rowerami i spacerują gliwiczanie z pobliskich starych i nowych osiedli, tu wyprowadzają swoje 
pieski, tu bawią się z dziećmi w naprawdę atrakcyjnym leśnym terenie.

KIEDYŚ BYŁA TU EKSKLUZYWNA RESTAURACJA

Zameczek Leśny
wczoraj i dziś
Jedną z najbardziej prestiżowych restau-
racji gliwickich w II połowie XX wieku 
był „Zameczek Leśny”. Cotygodnio-
we dancingi, niekończące się zabawy 
karnawałowe dla prominentnych oso-
bistości oraz coroczny Bal Sylwestro-
wy stworzył pewien mit tego miejsca. 
Markę „Zameczku Leśnego” znacznie 
podnosił Kabaret „Czarny Kot”.

na tyłach obiektu Kuchnia 
Centralna zaopatrująca 
sklepy WSS Społem Gliwi-
ce w wyroby garmażeryjne. 
Kiedy kuchnia „Społem” 
przeniosła się do cen-
trum miasta, wraz z nią 

wyniosła się firma ochroniarska 
pilnująca jej bezpieczeństwa oraz 
przy okazji – odstraszała złomia-
rzy od wtargnięcia do wnętrza 
Zameczku. Zdewastowali teraz 
jego wnętrze doszczętnie. Tylko 
resztki płyt gipsowych i fragmenty 
podwieszanych sufitów przypo-
minają, że tu było kiedyś życie. 

śnego oraz duże oczko wodne 
z wysepką przy ul Chorzow-
skiej. 

Ale na tyłach obiektu czeka na 
remont spory basen z fontanną, 
podium dla orkiestr czy zespołów 
tanecznych z kompletem szatni 
i magazynków. Na terenie lasu 
zajmowanym do niedawna przez 
MZUK stoją teraz puste nieczyn-
ne hale czekające na rozbiórkę. 
To mniej więcej hektar atrakcyj-
nej działki, którą da się zamienić 
przecież na kryte lodowisko, korty 
lub inny tego typu obiekt.

 Kompletną tajemni-
cą jest też informa-
cja o istniejącym tu 
dawnym potężnym 
stadionie kolarskim. 
Teraz to tylko dziwne wały 
ziemne porośnięte drzewami, 
ale przecież da się tu zbudo-
wać i otworzyć… np. nowy tor 
kolarski. 

dawnego lotniska sportowego 
funkcjonującego tutaj przed wie-
kiem. Autor chętnie podzieli się 
swą wiedzą, mapami, zdjęciami 
i znajomością tematu odnowie-
nia tej pierwszej i największej 
w Gliwicach areny sportowej na 
wolnym powietrzu. 

Okres II wojny światowej  

W powstałym pod koniec XIX 
wieku Zameczku, początkowo 
znajdowała się ekskluzywna 
restauracja, muszla koncerto-
wa i drewniany tor kolarski. Za-
meczek Leśny posiadał jedyną 
w okolicy kuchnię. I to przesą-
dziło o jej wojennym losie, gdyż 
pobliskie kolejowe zakłady na-
prawcze zatrudniające więźniów 
i jeńców do pracy potrzebowały 
dla nich przygotowanej żywności 
(nieprawdopodobnie skromnej), 
oraz zapewne lepszej – dla po-
zostałej załogi oraz niemieckie-
go dozoru wojskowego. W sali 
głównej restauracji zlokalizowano 
miejsca do spania dla pierwszej 
grupy więźniów „organizującej” 
pracę jeńców w lokomotywowni 
i zakładach naprawczych taboru 
kolejowego. 

Tuż po wojnie, kuchnia tę samą 
funkcję prawdopodobnie pełniła, 
karmiąc niemieckich gliwiczan 
którzy z różnych powodów nie 
uciekli przed rosyjskim frontem 
i pozostali w Gliwicach. Dla 
wyjaśnienia – były to głównie 
niemieckie kobiety i dzieci za-
trudnione przymusowo w zakła-
dach kolejowych. Cała popula-
cja mężczyzn już dawno została 
wcielona do armii niemieckiej, 
gdzie albo zginęła na froncie 
albo była już w niewoli rosyjskiej. 
Żyją jeszcze do dziś te ówcze-
sne dzieci, stąd właśnie autor 
posiada powyższą wiedzę.

W okresie powojennego roz-
minowania kraju, las wykorzy-
stano jako miejsce do budo-
wy magazynów zdeponowanej 
broni oraz detonowania przez 
Wojsko Polskie wszelkiej amu-
nicji przewiezionej z terenu 
oraz okolic Gliwic. Ślady tej 

Marian
Jabłoński

ką o nazwie Disco-Bravo, której 
ostatni właściciel – dzierżawca 
Zameczku (przedsiębiorca z Krzy-
żanowic) poprosił Nadzór Budow-
lany o kontrolę stanu bezpieczeń-
stwa obiektu, a zwłaszcza dachu. 

Wynik kontroli przesądził o dal-
szych losach dyskoteki Bravo 
– została natychmiast
zamknięta, a sam Zameczek 
wyłączony z użytkowania.

Lata współczesne

Rok 2006 to początek procesu 
sądowego między Miastem Gli-
wice a Spółdzielnią Spożywców 
„Społem” o prawo własności do 
całego terenu łącznie z Zamecz-
kiem Leśnym. Sprawa oparła się 
w końcu o Sąd Najwyższy, który 
wskazał w 2010 roku Miasto Gli-
wice jako jedynego właściciela. 
Jak zapowiadają władze Gliwic – 
Zameczek Leśny będzie sprzedany 
lecz grunt pod nim oddany w użyt-
kowanie wieczyste, co ma pozwolić 
na kontrolę miasta nad losami 
obiektu. Zanim to jednak nastąpi, 
Zameczkiem zajęli się złomiarze 
i wandale. O ile sam obiekt jest już 
na tyle pokiereszowany że nadaje 
się jedynie do wyburzenia, to praw-
dziwą stratą dla kultury Gliwic jest 
zniszczenie przez wandali rzeźby

„Trzech Dziewcząt” 
stojącej na tyłach re-
stauracji, a będącej 
niegdyś tryskającą 
wodą fontanną.
Nikt już nie bije braw w Zamecz-
ku Leśnym.

Obiekt nadaje się teraz tylko do 
wyburzenia. Ogromny obszar cze-
kający na powtórne zagospoda-
rowanie, musi się stać prędzej 
czy później magnesem, który 
przyciągnie inwestorów. 
Gliwiczanie widzą obecnie 
w zasadzie tylko zrujnowane 
zabudowania Zameczku Le-

Kolejna propozycja dla inwe-
storów – prawdziwa strzelnica 
sportowa. Ona istnieje tu od 
ponad stu lat, tylko „odrobin-
kę” zarosła udając teraz tzw 
„siedem górek” dla małych sa-
neczkarzy. Jeśli jednak jeszcze 
tego byłoby mało – na kolej-
nego inwestora czeka hektar 

Tor kolarski w lesie miejskim przy „Waldschlössen” 

06 – Fontanna i basen dla dzieci za 
Zameczkiem Leśnym. Lata 70-te ub. wieku

„Waldschlössen”  – wygląd sprzed ponad wieku

Wnętrze dawnej dyskoteki Bravo – rok 2014

Zniszczona rzeźba 
fontanny



gazyn Kulturalny to znakomite 
wydawnictwo, które jednak już 
nie nadąża za zmieniającym 
się czasem – tłumaczył Paweł 
Gabara, dyrektor Gliwickiego 
Teatru Muzycznego, który był 
wydawcą istniejącego od 1995 
roku pisma. We wrześniu poja-
wił się następca GMK – dwu-
miesięcznik "Magazyn GTM", 
który koncentruje się na wyda-
rzeniach związanych z działal-
nością samego teatru

Dalszy ciąg przetasowań 
w Piaście Gliwice owocuje 
pojawieniem się w klubie 
nowego prezesa. 

– To jest krytyczny moment 
– mówił na czerwcowej sesji 
Rady Miasta prezydent Zyg-
munt Frankiewicz i informował 
o problemach z finansowaniem 
ostatniego, "śródmiejskiego" 
odcinka DTŚ. Sprawa jest po-
ważna, wykonawca zawiesza 
nawet na kilka tygodni prace 
budowlane. Ostatecznie, po 
wielu tygodniach negocjacji 
m.in. z Urzędem Marszałkow-
skim udaje się znaleźć porozu-
mienie i pod koniec lipca prace 
zostają wznowione.

Będzie nim związany z Gliwica-
mi Adam Sarkowicz. Przedłużo-
ny o rok zostaje też kontrakt 
z Angelem Perezem Garcią. 
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PODSUMOWANIE ROKU 2014

STYCZEŃ
Kozłów – Kozlow, Łany Wiel-
kie – Lona Lany, Rachowice 
– Rachowitz, Sierakowice – 
Schierakowitz, Sośnicowice 
– Kieferstädtel, Smolnica – 
Smolnitz oraz Trachy – Altham-
mer. To dwujęzyczne nazwy 
sołectw, które pojawiły się na 
tablicach drogowych w rejonie 
Gliwic. Pomysł wyszedł od sa-
mych mieszkańców, odbyły się 
konsultacje społeczne, a koszt 
instalacji znaków pokryło Mi-
nisterstwo Administracji i Cy-
fryzacji. 

Wówczas rozpoczęła się burza. 
– Przyczyniacie się do germani-
zacji polskich ziem – pisze do 
nas zbulwersowany Czytelnik. 
Niektóre tablice zostają wkrót-
ce oblane czarną farbą. – Hi-
storia ma swoje znaczenie, nie 
zmienimy jej. Chcemy być Eu-
ropejczykami, jesteśmy w Unii, 
są określone zapisy w prawie 
europejskim i przepisach pol-
skich. Nie rozumiem więc takie-
go zacietrzewienia. Po prostu tu 
zadecydowała demokracja i nie 
powinno to nikogo denerwować 
– tłumaczy spokojnie Marcin 
Stronczek, burmistrz Sośnico-
wic. Czas studzi emocje, tablice 
zostają. Są "gdzieś pomiędzy". 
Trochę jako folklorystyczna cie-
kawostka, trochę jak pomniki 
pamięci. W imię splecionych lo-
sów polsko-niemieckiej historii. 

* * *
Zimy tego roku w Gliwicach wła-
ściwie nie było, a to pozwoliło na 
kontynuację remontu starówki. 
Drogowcy już w połowie stycznia 
pojawili się na uliczkach stare-
go miasta. Dobrego tempa nie 
udało się jednak utrzymać i ko-
niec roku wykonawca zamyka 

z opóźnieniem. Przedłużający 
się remont to zmora do okolicz-
nych sklepikarzy. W newralgicz-
nych momentach utarg spada 
im o 80%. Tam gdzie jest już 
po modernizacji – starówka od-
żywa, ale niestety często bez 
starych właścicieli, którzy mu-
sieli zamknąć swój biznes.

* * *
Z początkiem roku dobiegła koń-
ca era Ikarusów w Gliwicach. 
PKM zakupił nowe Solarisy, 
a dziennikarzy i urzędników za-
brał w sentymentalny, "ostatni 
kurs Ikarusa". Wysłużone pojaz-
dy były potem jeszcze na gliwic-
kich drogach parę razy 

widziane, ale ostatecznie kilka 
tygodni temu zostały definityw-
nie sprzedane. 

LUTY
 – Chyba już dawno się w tym 
zatraciliśmy, jest tego według 
nas za dużo. Budynki toną 
w tych reklamach i kolorach. 
Myślę, że to bardzo szpeci 
wygląd miasta, a każdy o tym 
wie, tylko nikt o tym nie mówi. 
Chcielibyśmy pokazać jak 
mogłoby być lepiej – mówiła 
Katarzyna Grzyb, studentka 
architektury. To właśnie żacy 
zainicjowali akcję "Gliwice bez 
reklam", która miała zachęcić 
do poprawy estetyki miejskiej 
przestrzeni. Urzędnicy zapew-
nili, że są skłonni do współ-
pracy, podkreślili, że przepisy 
w mieście są dobre i... nic się 
nie zmieniło.

* * *
Rozpoczęła się rozbiórka nie-
ukończonego Akademickiego 
Centrum Medycznego na gra-
nicy Zabrza i Gliwic. Obiekt, 
w którego budowę od końca lat 
70-tych wpompowano kilkaset 
milionów złotych, miał być naj-
nowocześniejszym szpitalem 
w Polsce. W ciągu kilku tygodni 
został zrównany z ziemią.

MARZEC
Wieża Radiostacji przez kil-
ka tygodni marca świeciła 
na niebiesko-żółto. To wyraz 
solidarności z Ukrainą. – Nie 
jest naszym celem poucza-
nie polityków, nie oceniamy 
nikogo. 
Chodzi o to, by się zwyczajnie, 
po ludzku – solidaryzować ze 
wszystkimi, którzy czekają na 
pokojowe rozwiązanie napię-
cia na Ukrainie – tłumaczyła 
dziennikarka Marlena Polok-
-Kin, jedna z inicjatorek tego 
pomysłu.

Gorąca atmosfera w Piaści-
Gliwice. Najpierw stanowisko 
stracił prezes Jarosław Koło-
dziejczyk, kilka dni później no-
wym dyrektorem klubu został 
Zdzisław Kręcina. Informacja
długo brzmiała jak żart, ale po-
pularny działacz piłkarski w Gli-
wicach faktycznie osiadł na dłu-
żej. Jak sam mówił w jednym 
z wywiadów, w Piaście chce być 
do czasu gdy klub zagra w... 
Lidze Mistrzów. Przypomnijmy, 
od 1996 roku żadna polska dru-
żyna nie zakwalifikowała się do 
tych elitarnych rozgrywek.

* * *
Miasto walczy z Urzędem Mar-
szałkowskim o środki na budo-
wę hali Gliwice. Cała sprawa 
to reperkusja zawartej kilka lat 
temu umowy. Marszałek woje-
wództwa śląskiego, zapewnił 
wówczas gliwickich urzędników 
o dofinansowaniu inwestycji 
ze środków Unii Europejskiej. 
Jednak w maju 2012 roku, Ko-
misja Europejska uznała bu-
dowę obiektu za nierentowną 
i zażądała od marszałka cof-
nięcia dotacji. Gliwiccy urzęd-
nicy twierdzą, że umowa nadal 
obowiązuje. Sprawa najpierw 
trafiła do mediacji, ale tam 
nie wypracowano konsensusu 
i jesienią tego roku odbyła się 
pierwsza rozprawa w sprawie. 

KWIECIEŃ
To wypadek, który szokuje 
Gliwice. Na ul. Toszeckiej 
ginie czterech młodych lu-
dzi. Kierujący hondą civic 
stracił panowanie nad sa-
mochodem, uderzył w latar-
nię i wpadł do pobliskiego 
rowu.
22-letni kierowca i pasażer 
zginęli na miejscu. W szpi-
talu zmarła 15 i 17-letnia 
dziewczyna. Z wypadku cu-
dem wyszedł piąty pasażer, 
który w chwili zderzenia wy-
padł przez okno. Przyczyną 
wypadku była nadmierna 
prędkość. 

24 kwietnia umiera Tadeusz 
Różewicz. Wybitny polski po-
eta, dramaturg, prozaik i sce-
narzysta przez lata był zwią-
zany z Gliwicami. Mieszkał tu 
i tworzył w latach 1949-1968.

MAJ
Koniec ery Marcina Brosza 
w Piaście Gliwice. Szkolenio-
wiec, który doprowadził klub do 
największego sukcesu w histo-
rii, z początkiem maja pożegnał 
się z „niebiesko-czerwonymi”. 

To efekt słabych wyników druży-
ny – Piast niebezpiecznie zbliżył 
się do strefy spadkowej. Następ-
cą Brosza został Hiszpan Angel 
Perez Garcia, a piłkarze jak za 
dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki rozpoczęli marsz w górę 
tabeli i szybko zapewnili sobie 
utrzymanie w Ekstraklasie.

* * *
Nowego Balcerka nie będzie. 
Miasto odstąpiło od umowy 
z nierzetelnym inwestorem. 
– Pan Jaworski po prostu od 
początku nie płacił miastu. 
Jego zaległości opiewały na 
około 100 tysięcy zł. Będzie-
my, co jest oczywiste, starać 
się odzyskać te pieniądze – ko-
mentował Marek Jarzębowski, 
rzecznik prasowy prezydenta 
Gliwic. Urzędnicy będą próbo-
wali sprzedać nieruchomość 
na początku 2015 roku.

* * *
W Gliwicach w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego 
zdecydowane zwycięstwo od-
niosła Platforma Obywatelska, 
na którą głos oddało 49,10% 
wyborców.
Europosłami w okręgu śląskim 

zostali: Jerzy Buzek (PO), Jan 
Olbrycht (PO), Marek Plura (PO), 
Bolesław Piecha (PiS), Jadwiga 
Wiśniewska (PiS), Adam Gie-
rek (SLD), Janusz Korwin-Mikke 
(Nowa Prawica).

CZERWIEC
Prawie 20 lat tradycji i na tym 
koniec. W czerwcu ukazał się 
ostatni numer Gliwickiego Ma-
gazynu Kulturalnego. – O pod-
jęciu takiej decyzji myślałem 
już od dwóch lat. Gliwicki Ma-

DTŚ w Gliwicach, modernizacje zabytków, zmiany  
w Piaście, wybory samorządowe i wiele innych. Przygoto-
waliśmy dla Państwa, przegląd najważniejszych naszym 
zdaniem, wydarzeń mijającego roku.

styczeń

styczeń

marzec

kwiecień

maj

czerwiec
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TEL. 515-299-985

LIPIEC 
Tu Radio Silesia – usłyszeli 1 
lipca słuchacze Radia Plus, na 
rozpoznawalnej częstotliwości 
96,2 FM. To znak zmian, jakie 
zaszły w ostatnich miesiącach 
w gliwickiej rozgłośni. Większo-
ściowym udziałowcem w no-
wym radiu został właściciel 
Telewizji Silesia.

Gliwickie hale sportowe pach-
ną jeszcze nowością, a już 
pojawiły się problem z ich 
efektywnym zagospodarowa-
niem. Dzierżawcy nie ukry-
wają, że nie spodziewali się 
tak wysokich kosztów utrzy-
mania sportowych obiektów. 
Podstawowym problemem jest 
stawka, jaką płacą za wynajem 
hal szkoły. – Te stawki są nie-
adekwatne, szkoła korzysta na 
opłatach, które są niższe niż 
koszty utrzymania. Dochodzi 
do sytuacji, w której prywatny 
przedsiębiorca musi utrzymy-
wać zajęcia szkolne – mówi 
nam jeden z dzierżawców wybu-
dowanych kosztem 46 milionów 
złotych obiektów.

SIERPIEŃ
System viaTOLL (dotychczas 
funkcjonujący wśród samocho-
dów ciężarowych) miał uspraw-
nić obsługę autostradowych bra-
mek. Efekt przyszedł odwrotny 
od zamierzonego, a kierowcy na 
punkcie opłat w Żernicy, w wa-
kacyjne weekendy spędzali po 
kilkadziesiąt minut. Ówczesna 
minister infrastruktury Elżbieta 
Bieńkowska zapowiedziała cał-
kowitą likwidację bramek, ale 
nadal nie wiadomo jakim sys-
temem płatności zostaną one 
zastąpione. 

WRZESIEŃ
Będą kursować bezpośrednie 
ekspresy z Gliwic do Warsza-
wy. Przez kilka tygodni na 
tej z pozoru oczywistej infor-
macji zawisł znak zapytania. 
W związku z wprowadzeniem 
połączeń obsługiwanych przez 
Pendolino, PKP S.A. planowa-
ła ograniczenie "normalnych" 
ekspresów, w tym popular-
nego "Górnika". Z apelem 
do ministerstwa zwracali się 

m.in. lokalni samorządowcy. 
Ostatecznie połączenia zostały 
zachowane, a spółka zapewni-
ła, że dopuszcza w przyszłości 
możliwość zatrzymywania się 
na gliwickim dworcu także linii 
EIC Premium (Pendolino).

Jedna ze zmian budynku przy 
ul. Pszczyńskiej 44A zyskała 
nowe oblicze – to ogromny 
mural przypominający miejską 
legendę – Chcemy zobaczyć jak 
ten mural będzie oddziaływał na 
miasto i jeśli spotka się to z po-
zytywnym odbiorem, będziemy 
się zastanawiali nad kolejnymi 
muralami. Mamy jeszcze kilka 
innych lokalizacji, gdzie można 
by to było wdrożyć – zapowia-
dał Andrzej Tomal, prezes ZBM 
I TBS w Gliwicach.

PAŹDZIERNIK
W Gliwicach nadszedł czas 
oddawania wielomiesięcznych 
inwestycji. Najpierw studentom 
udostępniono wyremontowaną 
ulicę Akademicką. Później pre-
zenty otrzymali zmotoryzowani 
gliwiczanie. Kierowcy pojawili 
się na zmodernizowanym wia-
dukcie na DK 88 i nowo wybu-
dowanym moście nad Kłodnicą. 

Oddany został także remonto-
wany odcinek ul. Konarskiego, 
a na początku listopada pierw-
szy gliwicki odcinek DTŚ.

Kaplica Gallego doczekała się 
remontu. Zabytkowy obiekt na 
tyłach dawnego Szpitala Zakaź-
nego przy ul. Kozielskiej przez 
lata stał zaniedbany. Teraz wraz 
z nim odświeżony zostanie ota-
czający go park. W tym roku 
rozpoczęła się także moderni-
zacja innego ważnego zabytku 
– Domu przedpogrzebowego 
przy ul. Poniatowskiego.

* * *
Najwyższa Izba Kontroli upu-
bliczniła wyniki przeprowa-
dzanej przez kilka miesięcy 
kontroli w gliwickich spółkach 
z udziałem Miasta. W sto-
sunku do pięciu podmiotów 
(w tym do Urzędu Miasta) 
NIK wydała ocenę "pozytywną 
mimo stwierdzonych niepra-

widłowości", a wobec dwóch 
(PRUIM S.A. i PRUIM-Mosty 
sp. z o.o.) negatywną.

* * *
PKP S.A. wybrała wykonawcę re-
montu gliwickiego dworca. Najko-
rzystniejszą ofertę złożyło konsor-
cjum firm Aldesa Construcciones 
Polska Sp. z o.o. oraz Aldesa 
Construcciones S.A., które 
zmodernizuje gliwicki dworzec 
za 136,8 miliona złotych (83 mln 
to dotacja z Unii Europejskiej)

LISTOPAD
Mieli być konkurencją dla Pen-
dolino, postawili na autobusy. 

Z Gliwic do Pragi dojedziemy 
w niecałe pięć godzin dzięki ta-
niemu czeskiemu przewoźnikowi 
– Leo Express. Firma zdecydowa-
ła się na "wariant kombinowany" 
– do granicy dojazd autobusem, 
a w Czechach koleją.

Zygmunt Frankiewicz wygrał 
w pierwszej turze wyborów pre-
zydenckich. Z 55% poparciem 
swoich kontrkandydatów pozosta-
wił daleko w tyle (drugi Jarosław 
Wieczorek zgromadził zaledwie 
14%). Również w Radzie Miasta 

prezydencka koalicja zwiększa 
stan posiadania do 10 manda-
tów. 7 mandatów otrzymuje PiS, 6 
PO, 1 SLD, a 1 radny pozostanie 
niezależny. Nowym przewodniczą-
cym Rady Miasta wybrany zostaje 
Marek Pszonak (KdGZF).

GRUDZIEŃ
Rozpoczęła się budowa "plom-
by" u zbiegu ul. Mikołowskiej 
i Jana Pawła II. Inwestycja we-
dług pierwszych planów miała 
być realizowana w IV kwartale 
ubiegłego roku.
Zawirowania na rynku miesz-
kaniowym, w tym odejście od 
preferencyjnego – zwłaszcza dla 

osób niezamożnych – systemu 
czynszowego, sprawiły, że z bu-
dową postanowiono poczekać.
Po raz kolejny rozpoczął się trud-
ny czas dla gliwickich kierowców. 
W związku z budową odcinka G2 
DTŚ zamknięty dla ruchu na rok 
został fragment ul. Zwycięstwa. 

Utrudnienia drogowe pojawiły się 
także w innych częściach miasta 
m.in. na ul. Śliwki, Dworcowej 
i Częstochowskiej.



Muzeum Miejskie w Zabrzu , ul. 
Powstańców Śląskich 3 
tel. 32 271-70-56
• wystawa - „Wspomnienie”, 
poświęcone twórczości Krystyny 
Jędrzejowskiej-Nowak i Romualda 
Nowaka. (do 10.01.2015 r.)

Galeria Muzeum Miejskiego Café 
Silesia - Zabrze, ul. 3 Maja 6 tel. 
32 777-05-01 
• wystawa - „Dizajn Po Ślonsku” 
prezentująca prace młodej pro-
jektantki Moniki Kudełko  z Rudy 
Śląskiej (do 04.01.2015)

Wanilia Restauracja & Café - 
Gliwice, al.Korfantego 36 
• wystawa grafiki i malarstwa 
Bożeny Szwaji (do 03.02)

Teatr Nowy - Zabrze, Plac Teatral-
ny 1 tel. 32 271-32-56
• 18.00 – Wysokie Napiecie 
PREMIERA!

Kino Studyjne AMOK - Gliwice, 
ul. Dolnych Wałów 3
• 15.30 – Sen o Warszawie • 
16.15 – Dzikie historie • 17.30 
– Siostry i Schiller • 18.30 – 
Pani z przedszkola • 20.00 – 
Xenia • 20.15 – Whiplash
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W Kulturalnej Ściądze każdy znaj-
dzie coś dla siebie. Repertuar kin, 
teatrów, koncerty muzyki rozrywko-
wej i poważnej, wystawy i spotkania. 
Z nami niczego nie przegapisz.

środa - 31.12

Muzeum Górnictwa Węglowego w 
Zabrzu, ul. Jodłowa 59

• wystawa - „Co kraj to obyczaj, 
co rodzina to zwyczaj” - przesądy i 
wierzenia w obrzędowości rodzinnej 
na Śląsku 

Galeria Muzeum Miejskiego Café 
Silesia - Zabrze, ul. 3 Maja 6, tel. 
32 777-05-01
• wystawa - „Dizajn Po Ślonsku” 
prezentująca prace młodej projek-
tantki Moniki Kudełko

• wystawa - „Zabrzański plener ma-
larski” - dzieła malarskie artystów 
i studentów

Muzeum Miejskie w Zabrzu, ul. 
Powstańców Śląskich 3 

• wystawa - „Wspomnienie”, poświę-
cone twórczości Krystyny Jędrze-
jowskiej-Nowak i Romualda Nowaka. 

Zamek Piastowski - Gliwice, ul. Pod 
Murami 2, tel. 32 231-44-94

• wystawa - Przeszłość powiatu 
gliwickiego. Vademecum archeolo-
giczne (do 31 grudnia 2014 r.) 

• wystawa - Zapomniane dwory 
Górnego Śląska (do 31.12)

Stacja Artystyczna Rynek - Gliwice 
Rynek 4-5, tel. 500-170-516 
• Wioska WOŚPowa w Stacji Ar-
tystycznej Rynek do 12 stycznia
SAR współorganizuje Finał WOŚP 
oraz koordynuje akcję charytatywna 
"Gliwiccy Artyści na rzecz WOŚP". 
W SAR odbędą się główne przy-
gotowania, wernisaż oraz wystawa 
pracy przekazanych przez artystów, 
darczyńców i ludzi kultury.

Dom Muzyki Tańca - Zabrze, ul. 
Gen. de Gaullea 17

• 23.00 Powitaj Nowy Rok 
przed DMiT

 
Filharmonia Zabrzańska - Park 
Hutniczy 7 tel. 32 271-47-17
• 9.30 i 11.00 Koncerty Świąteczne 
dla dzieci i młodzieży

Gliwicki Teatr Muzyczny – Gliwice, 
ul. Nowy Świat 55/57

•18.00 i 21.30 Wielka Gala Syl-
westrowa - koncert
Nowy Rok z muzyką Straussów – i 
nie tylko

Teatr Nowy - Zabrze, Plac Teatralny 
1 tel. 32 271-32-56

• 18.00 i 21.00 – Sylwester Wy-
sokie Napięcie

Kino Studyjne AMOK – Gliwice, ul. 
Dolnych Wałów 3, tel. 32 231-56-99
• 00.00 PRZERWA NOWOROCZNA
Balujemy z Wielkim Gatsbym i Anną 
Kareniną (mała sala)

piątek - 2.01
Muzeum Miejskie w Zabrzu , ul. 
Powstańców Śląskich 3 
• wystawa - „Wspomnienie”, po-
święcone twórczości Krystyny 
Jędrzejowskiej-Nowak i Romualda 
Nowaka. (do 10.01.2015 r.)

Galeria Muzeum Miejskiego Café 
Silesia - Zabrze, ul. 3 Maja 6, tel. 
32 777-05-01
• wystawa - „Dizajn Po Ślonsku” 
prezentująca prace młodej projek-
tantki Moniki Kudełko z Rudy Ślą-
skiej (do 04.01.2015)

Centrum Organizacji Kulturalnych 
– Gliwice, ul. Studzienna 6 
• wystawa tkaniny Haliny Nieświa-
towskiej i malarstwa Lidii Wąsat 

Wanilia Restauracja & Café - Gli-
wice, al.Korfantego 36 
• wystawa grafiki i malarstwa Bo-
żeny Szwaji

Galeria Zakamarek Biblioteka 
Główna Politechniki Śląskiej w Gli-
wicach, ul. Kaszubska 23
• wystawa "Zwykli-Niezwykli. Po-
patrz na mnie tylko szerzej" 

Stacja Artystyczna Rynek - Gliwice 
Rynek 4-5, tel. 500-170-516 
• Wioska WOŚPowa w SAR
W Stacji w tym okresie będzie sztab 
WOŚP oraz prowadzona akcja "Gli-
wiccy Artyście na rzecz WOŚP" 
• wystawa „Srebrny Pył” 

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4, tel. 32 271-62-91
• 18.00, 20.00 – Czerwony i nie-
bieski /Włochy (2014)

Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 8a, tel. 32 231-08-54

• wystawa –  Szedłem naprzeciw 
czarnemu potokowi 

Miejska Biblioteka Publiczna Filia 
nr 14 - Zabrze, ul. gen. de Gaulle'a 81
• wystawa młodszej grupy Klubu 
„Pastel” (do 31.12)

Miejska Biblioteka Publiczna Filia 
nr 19 – Zabrze, ul. Sobieskiego 31
• „Polskie pejzaże” malarstwo Ir-
miny Żuk. (do 31.12)

Czytelnia – Zabrze, ul. Wyzwolenia 4
• „Wystawa grafiki” cz. II - prace 
studentów Wydziału Projektowania 
Graficznego Akademii Sztuk Pięk-
nych w Katowicach. (do31.12)

Miejska Biblioteka Publiczna w Gli-
wicach, Filia nr 1 – Pl. Inwalidów 
Wojennych 3

• wystawa pokonkursowa w ramach 
X Międzynarodowego Konkursu Gra-
ficznego Na Ekslibris Gliwice 2014

Miejska Biblioteka Publiczna Filia 
nr 9 – Gliwice, ul. Czwartaków 18
• wystawa jubileuszowa Szkoły Pla-
stycznej Studio mARTa (do 31.12)

Galeria „Perkoz” Filia nr 5 – Gli-
wice, ul. Perkoza 12

• wystawa fotograficzna Krzysztofa 
Łapki „Mitoraj w Krakowie”
 
Centrum Organizacji Kulturalnych 
– Gliwice, ul. Studzienna 6 
• wystawa tkaniny Haliny Nieświa-
towskiej i malarstwa Lidii Wąsat (do 
03.02.2015)

Teatr Nowy - Zabrze, Plac Teatralny 
1 tel. 32 271-32-56

• 19.00 O co biega? (P.hilip King)

Kino Studyjne AMOK - Gliwice, ul. 
Dolnych Wałów 3, tel. 32 231-56-99
• 15.30 – Sen o Warszawie • 16.15 
– Dzikie historie • 17.30 – Siostry 
i Schiller • 18.30 – Pani z przed-
szkola • 20.00 – Xenia

• 20.15 – Whiplash

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4, tel. 32 271-62-91
• 18.00, 20.00 – Czerwony i nie-
bieski /Włochy (2014)

sobota - 3.01

Dom Muzyki i Tańca – Zabrze, ul. Gen. de Gaulle’a 17

Środa (31.12.)
Powitaj Nowy Rok przed DMiT

Muzeum Miejskie w Zabrzu , ul. 
Powstańców Śląskich 3 
• wystawa - „Wspomnienie”, poświę-
cone twórczości Krystyny Jędrze-
jowskiej-Nowak i Romualda Nowaka. 

Galeria Muzeum Miejskiego Café 
Silesia - Zabrze, ul. 3 Maja 6
• wystawa - „Zabrzański plener 
malarski” - dzieła malarskie arty-
stów i studentów

• wystawa - „Dizajn Po Ślonsku” 
prezentująca prace młodej projek-
tantki Moniki Kudełko

Dom Muzyki Tańca - Zabrze, ul. 
Gen. de Gaullea 17 

• 17.00 Koncert Noworoczny 
„Gala musicalu i operetki”

Kino Studyjne AMOK - Gliwice, ul. 
Dolnych Wałów 3, tel. 32 231-56-99

• 15.30 – Sen o Warszawie • 
16.15 – Dzikie historie • 17.30 
– Siostry i Schiller 

• 18.30 – Pani z przedszkola
• 20.00 – Xenia • 20.15 – Whiplash 

niedziela - 4.01
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• Wioska WOŚPowa 
W Stacji w tym okresie będzie sztab 
WOŚP oraz prowadzona akcja "Gli-
wiccy Artyście na rzecz WOŚP" 
Jako, że pierwsze dni stycznia to 
okres najgorętszych przygotowań 
do tego wydarzenia, z pewnością 
będzie się działo! Jeśli chciałbyś w 
jakiś sposób włączyć się w akcję, 
odwiedź nas na Rynku!

Galeria Zakamarek Biblioteka 
Główna Politechniki Śląskiej w Gli-
wicach, ul. Kaszubska 23
• wystawa "Zwykli-Niezwykli. Po-
patrz na mnie tylko szerzej" 

Wanilia Restauracja & Café - Gli-
wice, al.Korfantego 36 

• wystawa grafiki i malarstwa Bo-
żeny Szwaji

Kino Studyjne AMOK – Gliwice, ul. 
Dolnych Wałów 3
•9.30 – Karolina • 15.30 – Sen 
o Warszawie • 16.15 – Dzikie hi-
storie • 17.30 – Siostry i Schiller 
• 18.30 – Pani z przedszkola • 
20.00 – Xenia • 20.15 – Whiplash

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4, tel. 32 271-62-91
• 18.00, 20.00 – Czerwony i nie-
bieski /Włochy (2014)

K ą c i k     a d o p c y j n y

Schronisko dla Zwierząt Gliwice-Sośnica, ul. Wschodnia
Zapraszamy codziennie prócz niedziel i dni świątecznych)

od 10:00 do 16:00 
Telefon biuro: 32 305-09-43    Telefon kom.: 501-762-009

Gwiazda (3 lata). Piękna i mądra 
suczka w typie owczarka niemieckie-
go. Odchowała w schronisku, dwie 
gromadki szczeniąt. Jedną swoją i 
drugą podrzuconą jej przez nas. Jest 
bardzo posłuszna i dobrze ułożona.

Maniek (2 lata) to mały rezo-
lutny piesek. Został porzuco-
ny przez swoich właścicieli z 
ulicy Łokietka. Maniek boi się 
obcych ludzi ale swoim opie-
kunom jest oddany bezgra-
nicznie. Chodzi grzecznie przy 
nodze i reaguje na przywołanie. Gwiazda

Eliza

Mietus

Lala Pucuś Kluska

Maniek

wtorek - 6.01

Gliwicki Rynek
Gliwicki Jarmark Bożonarodzeniowy

• Orszak Trzech Króli z finałem na 
gliwickim Rynku

Stacja Artystyczna Rynek - Gliwice 
Rynek 4-5, tel. 500-170-516 
• Wioska WOŚPowa w Stacji Ar-
tystycznej Rynek do 12 stycznia
W Stacji w tym okresie będzie 
sztab WOŚP oraz prowadzona ak-
cja "Gliwiccy Ar tyście na rzecz 
WOŚP" Jako, że pierwsze dni 
stycznia to okres najgorętszych 
przygotowań do tego wydarzenia, 
z pewnością będzie się działo! 
Jeśli chciałbyś w jakiś sposób 
włączyć się w akcję, odwiedź nas 
na Rynku!
 
Teatr Nowy - Zabrze, Plac Teatralny 1

• 18.00 – Boże Mój

Gliwicki Teatr Muzyczny – Gliwice, 
ul. Nowy Świat 55/57

•17.00 Piękny Czas - piosenki 
świąteczne, pastorałki i kolędy

Teatr Nowy - Zabrze, Plac Teatral-
ny 1 tel. 32 271-32-56
• 18.00 – Wysokie Napiecie

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4, tel. 32 271-62-91

• 18.00, 20.00 – Czerwony i 
niebieski /Włochy (2014)

Wanilia Restauracja & Café - Gli-
wice, al.Korfantego 36 
• wystawa grafiki i malarstwa Bo-
żeny Szwaji 

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4, tel. 32 271-62-91

Kino nieczynne

Kino Studyjne AMOK - Gliwice, ul. 
Dolnych Wałów 3
• 15.30 – Sen o Warszawie • 
16.15 – Dzikie historie • 17.30 
– Siostry i Schiller • 18.30 – Pani 
z przedszkola 

• 20.00 – Xenia • 20.15 – Whiplash

środa - 07.01

Miętus (7 lat) mieszka w schro-
nisku od kilku lat. Pomimo 
średniego wieku ma w sobie 
mnóstwo pozytywnej energii i z 
wielkim optymizmem podchodzi 
do każdego człowieka. Cieszy 
się że spacerów i smakołyków 
oraz jest bardzo kontaktowy.

Lala (2 lata)jest energicz-
ną nieco rozbrykaną suczką. 
Jest bardzo łagodna wobec 
ludzi i innych zwierząt. W 
stadzie stara się dowodzić. 
Jest inteligentna i posłuszna.

Pucuś (2 miesiące) jest bra-
tem Kluski, delikatny i nieśmia-
ły. Kiedy jego siostra od razu 
podbiega do opiekuna Pucuś 
najpierw musi się zastanowić a 
potem z ufnością się przytula :)

Kluska (2 miesiące) jest sza-
lenie radosną i bardzo uroczą 
siostrą Pucusia. Uwielbia się 
bawić a na widok człowieka 
biegnie zwijając się w rogalik raz 
w prawo raz w lewo. Kluska ma 
krótkie łapki i krótki ogonek. Do-
celowo będzie małym pieskiem.

Eliza ( 5 lat) jest niezwykłym, do-
brym psem,całkowicie wiernym 
człowiekowi. Eliza została przyjęta 
do Schroniska po wypadku przy 
ulicy Rybnickiej. Przeszła opera-
cję i teraz czuje się bardzo dobrze. 
Kuleje trochę na tylną łapkę ale nie 
przeszkadza jej to w poruszaniu się. 

Tym razem Larry wyrusza 
wraz z synem do Londynu, 
by w Muzeum Brytyjskim 
przezyc najwiekszą przy-
gode swego zycia.

poniedz. - 5.01

Centrum Organizacji Kulturalnych 
– Gliwice, ul. Studzienna 6 
• wystawa tkaniny Haliny Nieświa-
towskiej i malarstwa Lidii Wąsat 

Stacja Artystyczna Rynek - Gliwice 
Rynek 4-5, tel. 500-170-516 

• wystawa „Srebrny Pył” Zdjęcia 
powstałe podczas Międzynarodo-
wych Warsztatów Fotografii Indu-
strialnej studentów ASP w Katowi-
cach Uniwersytetu Tomasza Baty w 
Zlinie oraz Akademii Sztuk Pięknych 
w Bratysławie (wystawa dostepna-
będzie do 7.02)

Muzeum Miejskie w Zabrzu , ul. 
Powstańców Śląskich 3

• wystawa - „Wspomnienie”, po-
święcone twórczości Krystyny 
Jędrzejowskiej-Nowak i Romualda 
Nowaka. (do 10.01.2015 r.)

Wanilia Restauracja & Café - Gli-
wice, al.Korfantego 36 
• wystawa grafiki i malarstwa Bo-
żeny Szwaji

Galeria Muzeum Miejskiego Café 
Silesia - Zabrze, ul. 3 Maja 6

• wystawa - „Dizajn Po Ślonsku” 
prezentująca prace młodej projek-
tantki Moniki Kudełko 

Centrum Organizacji Kulturalnych 
– Gliwice, ul. Studzienna 6 

• wystawa tkaniny Haliny Nieświa-
towskiej i malarstwa Lidii Wąsat (do 
03.02.2015)
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usługi
!Czyszczenie dywanów (u 
klienta lub odbiór) tapicerek. 
Sprzątanie. Mycie okien.  
Firma Blitz. 32 234-21-72, 
kom. 510-286-736. 

!PROFESJONALNA FOTOGRA-
FIA i VIDEOFILMOWANIE 
ŚLUBÓW i WESEL. ZDJ. ARTY-
STYCZNE, SESJE ZDJĘCIOWE. 
512-120-502 • www.mufon.pl

AGD NAPRAWA pralek, lo-
dówek, term, ogrzewaczy. Mon-
taż instalacji i usuwanie awarii. 
Tel. 694-506-777.

AS-DREW Bezpyłowe Cykli-
nowanie. Układanie Parkietu. 
Odnawianie Drewnianych 
Schodów. Tarasy Drewniane. 
Tel. 691-539-589.

AZBEST – dofinansowanie do 
demontażu i utylizacji. Dachy 
10 lat gwarancji. 792-013-569.

BAŁUCKI TELEWIZORY NA-
PRAWA DOMOWA, dekodery 
TV naziemnej. Tel. 32 234-86-
65, 692-666-418.

Chcesz oddać dom do użytku? 
Potrzebujesz Ś WIADECTWA 
ENERGETYCZNE. 508-145-905.

EMERYCI, RENCIŚCI bezpłatnie 
usunę drobne usterki domowe. 
Tel. 602-301-880.

Ogłoszenia również na
gazeta-miejska.pl

P a r T N e r . . .

Ogłoszenie drobne można zamówić na 2 sposoby
w internecie w biurze

Na stronach serwisu
www.gazeta-miejska.pl
znajduje się formularz
nadania ogłoszenia.
Wystarczy go wypełnić
i wysłać, a płatność
przelać na konto
podane przy formularzu

Zapraszamy do
biura ogłoszeń 
w centrum Gliwic,
przy Placu
Piłsudskiego 3
Od poniedziałku
do piątku w
godz. 9.00-16.00

Koszt ogłoszenia – od 12 złotych (z VAT), a przy zamówieniach
pakietowych (10 lub 20 emisji) – już od 6 złotych za ogłoszenie 
o długości do 75 znaków.
Ogłoszenie zamówiony przez internet drukowane jest czcionką pogrubioną. 
Za dodatkowy kolor czcionki lub tła obowiązują dopłaty.

Działa również punkt
przyjmowania ogłoszeń
płatnych; w Zabrzu, 
ul. Wolności 260, na stoisku
biura Top Tur.

W wydaniu wtorkowym ukazują się ogłoszenia zamówione i opłacone* najpóźniej do poniedziałku,
godz. 12.00. * W przypadku zapłaty przelewem decyduje dzień i godzina potwierdzenia wpłaty na koncie wydawcy.

Skład Opału Gliwice
ul. Kasztanowa
tel.792 610 265

W ofercie: węgiel orzech, 
ekogroszek, kostka.

Transport gratis!

FIRMA Z DŁUGOLETNIM  
DOŚWIADCZENIEM  
WYKONUJE: 
• więźby dachowe 
• wszystkie rodzaje pokryć 
 dachowych 
• obróbki blacharskie 
• ocieplanie budynków 
• roboty ogólnobudowlane 
tel. 32/ 235-38-94, 
tel. 505-036-009 
 www.pion-bud.pl

Komputery Kasy Fiskalne 
Tusze, Serwis - Sprzedaż - Do-
radztwo, tel. 790-275-444.

NAPRAWA kuchenek gazo-
wo-elektrycznych, pralek, 
zmywarek, odkurzaczy. Tel. 
784-247-509.

POMIARY INSTALACJI 
ELEKTRYCZNEJ mieszkania, 
domki. PROTOKOŁY – badań i 
sprawdzeń ochrony przeciwpo-
żarowej, potrzebne do oddania 
domu do użytkowania. Tel. 
508-145-905.

REMONTY drobne i kom-
pleksowe; kafelki, tapety, 
panele, gipsy, drzwi, okna, 
elektryka, gaz, wod-kan. Tel. 
602-288-031 lub 32 703-58-
11 po 20.00 
www.grupa-remontowa.pl

REMONTY: hydraulika, kafel-
kowanie, malowanie, gładzie, 
sufity podwieszane, zabudowy 
k/g, elektryka, tynkowanie. 
Tel. 698-264-691.

RENOWACJA MEBLI, DRZWI I 
OKIEN. Tel. 787-808-612.

RTV NAPRAWA DOMOWA. Tel. 
32 279-42-79, 605-285-957.

Skup złomu i metali koloro-
wych, demontaż konstrukcji 
stalowych, ogrodzeń, pieców, 
maszyn itp. Możliwość dojazdu 
z wagą. Płatność gotówką. Bez-
płatny transport. 515-191-401.

WĘGIEL WORKOWANY orzech, 
eko-groszek, flot, dowóz do 
klienta. Tel. 515-191-401.

finanse
25 000 bez BIK-u. Pożyczki z 
komornikiem do 2 000. Tel. 
793-080-309.

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD 
RĘKI NA ŚWIĘTA. Bez zaświad-
czeń i sprawdzania w BIK. Pro-
mocja do 31 grudnia! Zadzwoń 
już teraz: 32 420-27-58.

dam pracę
Praca dodatkowa lub stała. 
Zadzwoń 602-312-571.

Przyjmę do pracy: montaż 
regipsów, gładzie. Niemcy. 
Kontakt: 0049-178-783-8762.

Przyjmę do pracy na produkcję 
Tel. 697-361-628

zdrowie
Akupunktura. Dr n. med. Zbi-
gniew Górka, ul. Młyńska 17. 
Tel. 781-289-867. Przewlekłe 
bóle kręgosłupa, zatrzymanie 
moczu, wrzodziejące zapalenie 
jelita grubego, arytmia serca, 
migrena.

PUNKTY DYSTRYBUCJI GAZETY MIEJSKIEJ: GLIWICE: Andersa 20 – Market budowlany MAT-BUD, (wt); Chorzowska 44b – biurowiec Arenda, (wt); Dolnych Wałów 3 – Centrum In-
formacji Kulturalnej i Turystycznej (wt); Czajki (targowisko) – PUNKT PRASOWY (WT); Góry Chełmskiej 15 – bud. 1-go U.S., (wt); Kościuszki 1 – Szpital ginekologiczno-położniczy (izba przyjęć), (wt); 
Krupnicza 2, sklep fotograficzny, (wt); Lipowa 3, C.H. FORUM – Carrefour (wejście) ; Młodego Hutnika – II U.S. – punkt ksero, (wt); Moniuszki 6 – drukarnia cyfrowa D&D, (wt); Nowaka Jeziorańskiego 
1 – C.H. ARENA, Carrefour (wejście) (wt+pt); (wt); Nowaka Jeziorańskiego 15 – Norauto (wt); Piłsudskiego 3 plac – redakcja GAZETY MIEJSKIEJ; Pola Wincentego 16 – Inkubator Przedsiębiorczości, 
(wt); Poznańska 55 – sklep, hurtownia Markor, (wt); Pszczyńska 133 – skład budowlany MAT-BUD, (wt); Pszczyńska 315 – C.H. Europa Centralna – piętro (wt); Reymonta 20 – sklep z tapetami i wykła-
dzinami M&P, (wt); Rybnicka 47 – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, (wt); Rybnicka 207, Auchan (pasaż przy prawym wejściu) (wt+pt); Zwycięstwa 42 – Gliwickie Centrum Handlowe (pasaż 
główny); Zygmunta Starego 17 – Starostwo Powiatowe, (wt). ZABRZE: De Gaulle'a 17 – Dom Muzyki i Tańca, (wt); Plutonowego R. Szkubacza 1A – C.H. M1 (Norauto), (wt); Powstańców Śląskich 
7 – Urząd Miejski w Zabrzu, (wt); Szczęść Boźe – główny budynek i siedziba ZUS, (wt); Teatralny 12 Plac – C.H. Platan, (wt); Warszawski 10 Plac – ZBM TBS, (wt); Wolności 215 – Zabrzańskie Przeds. 
Wodociągów i Kanalizacji, (wt); Wolności 262 – Urząd Miejski w Zabrzu – Biuro Obsługi Klienta, (wt); Wolności 269 – biuro podróży Top Tur, (wt).

BADANIA LEKARSKIE kandy-
datów na kierowców. Gliwice, 
Centrum. 692-53-53-54.

inne
Kupię radia, wzmacniacze, 
kolumny itp., kolejki PIKO, HO, 
TT. Tel. 607-912-559.

NOWY ADRES 

W GLIWICACH

auto-moto
AUTOSKUP – kupię każdy samo-
chód osobowy i dostawczy. Tel. 
32 793-94-11, 660-476-276.

WYMIANA OPON UPUST 10% 
- SKUP AUT Pszczyńska 13, 
Gliwice Tel. 606-616-002.

SKUP SAMOCHODÓW na czę-
ści – złomowanie z odbiorem 
– gotówka! 32 275-05-47, 
603-534-003.

www.novadent-gliwice.pl

Zapraszamy dorosłych i dzieci

Świadczymy usługi 
w ramach umowy z

tel. 884 008 630

Gliwice, ul. Sikory 5
(osiedle Millenium)

Gabinet
Stomatologiczny
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Jej pierwszy odcinek w Katowicach powstał w 1979 
roku. Dwa lata później prace zostały przerwane. 
W 1986 budowę "średnicówki" kontynuowano. Tra-
sa zdobywała kolejne miasta, ale musiały upłynąć 
prawie trzy dekady, by w zupełnie innej rzeczywistości 
gospodarczej DTŚ dotarła do Gliwic. Jest już w Sośni-
cy, ale jej obecności trudno nie zauważyć w rozrytym 
centrum miasta. Ostatni, śródmiejski odcinek DTŚ 

będzie przebiegał dawnym szlakiem Kanału Kłodnickiego i tak jak kie-
dyś on, nieść będzie zmianę jakościową dla Gliwic. Już teraz startując 
w okolicach ul. Kujawskiej do Katowic dotrzemy w około 20 minut. 
To wyjątkowy komfort dla osób pracujących w stolicy województwa 
i tych dojeżdżających do Gliwic. Być może w przyszłości "średnicówką" 
będziemy podróżować jeszcze dalej. Coraz częściej pojawiają się 
informacje o wydłużeniu drogi także do Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. 

Sukcesy i porażki 2014
Kończący się rok, jak każdy inny, to wiadomości dobre i złe. Informacje, 
które mogą być powodem do dumy, i takie, o których najchętniej szybko 
byśmy zapomnieli. Oto nasz redakcyjny, subiektywny przegląd najwięk-
szych sukcesów i porażek z perspektywy Gliwic w 2014. 

Średnicówka wjechała 
do Gliwic

Nie tylko dla studentów
Remont ul. Akademickiej przedłużył się niemal o rok, a i końcowy efekt 
jest co najwyżej przyzwoity. Wystarczy odwiedzić podobne kampusy 
w innych miastach Polski by do gliwickiej realizacji podchodzić z umiar-
kowanym entuzjazmem. Ale zamknięcie Akademickiej daje miastu 
coś mniej namacalnego, czego w polskich miastach nadal jest jak na 
lekarstwo – przestrzeni do życia i miejsca spotkań. To na razie tylko 
zalążek, który jednak z uwagi na bliskość budowy hali Gliwice, może 
przyciągnąć w tej rejon miasta nie tylko studentów, ale też wszystkich 
gliwiczan. O potencjale, jaki może tu dać Park Chrobrego nie trzeba 
nawet wspominać. Potrzebę zagospodarowania terenów za ul. Akade-
micką sygnalizował w tym roku m.in. prezydent Zygmunt Frankiewicz. 
Co zrodzi się z tych planów, dowiemy się zapewne po zakończeniu 
budowy hali, która powinna być gotowa jeszcze w 2015 roku.

Kiedy w listopadzie okazuje się, że na nowo oddanym, gliwickim 
fragmencie drogi dochodzi do dużej ilości wypadków, pytani o to 
samo urzędnicy bronią się koniecznością "sporządzenia odpo-
wiednich analiz". Opieszałość pielęgnują do tego stopnia, że 
nikt z drogowców nie pofatygował się na spotkanie zainicjowane 
przez policję, a dotyczące możliwości montażu separatorów jezdni. 
Ostatecznie pod koniec roku zapada decyzja o zainstalowaniu na 
newralgicznym odcinku monitoringu.
 – Decyzje, które byłyby bardziej radykalne nie są możliwe do 
podjęcia ot tak po prostu. Dysponujemy finansami publicznymi, 
które muszą być wydatkowane w taki sposób aby były zgodne 
z przepisami – tłumaczą przedstawiciele ZDM. 
Liczba rannych na nowo oddanym fragmencie DK 88 to ok. 10 
osób w ciągu dwóch miesięcy.

Ot tak po prostu się nie da

nim sąsiedztwie dawnego Szpitalu Zakaźnego. Oprócz samego 
obiektu, zakres prac obejmie także renowację parku otaczającego 
kaplicę. Na przestrzeni lat wyjątkowo często informowaliśmy 
o stopniowo popadającym w ruinę zabytku. Mamy więc prawo 
przypuszczać, że swoimi tekstami zwróciliśmy uwagę Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych na problem kaplicy.
Cieszy fakt, że magistraccy urzędnicy znaleźli środki na remont 
dwóch niszczejących zabytków, dwóch odmiennych wyznań. Na 
ciepłe słowa zasługuje zwłaszcza decyzja o rozpoczęciu remontu 
Domu Przedpogrzebowego. Miasto za własne pieniądze ruszyło 
z modernizacją – żadna z ponad 70 organizacji poproszonych o par-
tycypację w kosztach nie zadeklarowała wsparcia finansowego. 

Indolencja jak z klasycznego stereotypu "o urzędnikach". Tak 
najkrócej można skomentować działanie gliwickiego Zarządu 
Dróg Miejskich w sprawie Drogi Krajowej 88. Kiedy w lipcu tego 
roku opisujemy problem wypadkowości na "starej autostradzie" 
(czarny punkt bije po oczach liczbą 21 zabitych i 134 rannych), 
wskazujemy na możliwość rozgraniczenia pasów ruchu. Powołuje-
my się na opinię zabrzańskiej policji, która odnotowała poprawę 
bezpieczeństwa po montażu separatorów w rejonie M1 w Zabrzu. 
 – Nie jest to raczej możliwe, ale ZDM sprawdzi jeszcze możliwości 
techniczne – informują nas drogowcy.

"Garcia kto?" – szeptali pomiędzy sobą dziennikarze 
zebrani w siedzibie Piasta Gliwice podczas prezentacji 
następcy, zwolnionego na początku maja, Marcina 
Brosza. Mieli prawo nie wiedzieć – Angel Perez Gar-
cia, nowy szkoleniowiec Piasta, w swoim trenerskim 
CV, oprócz drużyn z niższych ligi hiszpańskich, miał 
kluby z Egiptu czy Malediwów. O wychowanku Realu 
Madryt nie wiadomo było zbyt wiele i powszechnie 

powątpiewano, czy egzotyczny nabytek okaże się dobrym posunięciem. 
Wątpliwości te zostały rozwiane w ciągu pierwszych kilku miesięcy 
– uśmiechnięty i pełen entuzjazmu trener Garcia szybko poczuł się 
w Gliwicach jak u siebie w domu. Charyzma Pereza Garcii przyćmiła 
nawet wiadomość o zatrudnieniu Zdzisława Kręciny, który pojawił się 
na Okrzei w niewiele ponad miesiąc wcześniej.
Pomimo przeciętnego początku sezonu, Piast nabrał rozpędu poko-
nując najbardziej uznane firmy polskiego futbolu – Lecha Poznań, 
mistrza kraju Legię Warszawa i odwiecznego rywala Górnika Zabrze. 
Gliwiczanie zakończyli rok w realną szansą na zakwalifikowanie się 
do grupy mistrzowskiej. Trener Garcia zaraził piłkarzy swoją filozofią 
futbolu – grę Piasta cechuje częsta wymienność pozycji i szybkie 
wymiany podań na niewielkiej przestrzeni. Nawet jeżeli nie zawsze się 
udaje, to widać nacisk kładziony na wyszkolenie techniczne piłkarzy. 

Torreador z Okrzei

Różnią się powierzchnią, religią i stopniem zniszczenia. W mijającym 
roku rozpoczęto modernizację Domu Przedpogrzebowego i kaplicy 
Gallego – dwóch niszczejących zabytków, zapominanych przez wielu.
Okazały budynek przy ul. Poniatowskiego, autorstwa austriackiego 
architekta Maxa Fleischera, przez lata popadał w ruinę. Problem 
stanowiły przede wszystkim kwestie własnościowe. Konieczne 
było przekazanie obiektu miastu przez gminę żydowską. W końcu 
udało się – na wiosnę przy Domu Przedpogrzebowym pojawiły się 
rusztowania i pracownicy firmy Konior, którzy rozpoczęli restauro-
wanie zabytku. Prace remontowe mają zakończyć się w pierwszej 
połowie 2015 roku. Wtedy Gliwice doczekają się unikatowego 
muzeum historii Żydów na Górnym Śląsku.
Większym zaskoczeniem było rozpoczęcie prac przy malutkiej 
kaplicy Gallego, zlokalizowanej przy ul. Kozielskiej w bezpośred-

Czekaliśmy długo

W listopadowych wyborach samorządowych do urn poszło raptem 
54 tysiące gliwiczan. Wyjątkowo niska frekwencja (na poziomie 
37 proc., a więc niżej od średniej krajowej) to coś, do czego 
niestety zdążyliśmy się w Gliwicach przyzwyczaić. Z wyborów na 
wybory jest coraz gorzej – w 2010 roku, w tych samych wyborach 
głosowało ponad 38 proc. gliwiczan.
Dla zwycięzców wyborów, niska frekwencja świadczy o ogólnym za-
dowoleniu mieszkańców, którzy nie widzieli powodów do zmiany 
rządzących. Z kolei przegrani utrzymują, że prezydent cieszy się 
poparciem raptem 30 tysięcy mieszkańców. Gdzie leży prawda? 
Najpewniej gdzieś pośrodku.

Jeszcze większym blamażem był internetowy sondaż mający na 
celu wybranie, przez mieszkańców, inwestycji do realizacji w 2015 
roku w ramach tzw. budżetu obywatelskiego. Przez internet, a więc 
w sposób wymagający raptem kilku kliknięć myszką, zagłosowało 
zaledwie 5 tysięcy osób. Rok wcześniej, w internetowym sondażu 
udział wzięło niewiele ponad tysiąc osób. Takie wyniki, jak na 
180-tysięczne miasto, są niepokojąco niskie. Świadczą o zobojęt-
nieniu mieszkańców, którzy w ciągu dwóch tygodni, bo tyle trwał 
wirtualny sondaż, nie potrafili wygospodarować kilkunastu minut 
na poparcie inwestycji w ich najbliższym otoczeniu.

Czerwona kartka byłaby może zbyt surowa, więc wyborcom w mi-
jającym roku pokazujemy pomarańczowy kartonik. Demokracja 
daje nam narzędzia do wpływu na nasze bezpośrednie otoczenie 
– należy z nich korzystać, a nie je ignorować.

Wyborcy zawiedli

Zabytek na skalę światową, o wyjątkowym znaczeniu historycznym. 
Kilkadziesiąt metrów dalej blaszany dyskont. W maju przy ul. Tarno-
górskiej, w sąsiedztwie Radiostacji gliwickiej otwarto market Lidl. 
Choć wcześniej, także przy Radiostacji, planowano uruchomienie 
restauracji i hotelu, to stanęło na markecie. Takie inwestycje się 
po prostu opłacają. Nawet kosztem estetyki historycznego miejsca. 
Urzędnikom "blaszak" nie przeszkadza, są nawet zdania, że market 
"uporządkował teren" w sąsiedztwie kompleksu Radiostacji. Smaczku 
sprawie dodaje fakt, że teren, na którym wybudowano pawilon han-
dlowy, należał w przeszłości do gminy. 

Najbardziej w tym wszystkim dziwi fakt, że obowiązujący Miejski Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego pozwalał na budowę tego typu 
obiektu w tym miejscu. Trudno sobie wyobrazić, by przy samej wieży 
Eiffla budowano dyskont. Gdy w krakowskich Sukiennicach otwarto 
supermarket, władze miasta zdały sobie sprawę z popełnionej gafy 
i niezwłocznie wypowiedziały umowę firmie Carrefour. 
O tym, że estetyka miejska nie jest priorytetem władz miasta, wiemy od 
dawna. Wystarczy spojrzeć na ulice Zwycięstwa i Dworcową Pozostaje 
mieć nadzieję, że planowane przy Radiostacji Centrum Nauki (na wzór 
warszawskiego "Kopernika") doda zasługującego miejscu splendoru.

Na zakupy pod Radiostację
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Półmilionowy turysta odwiedził Kopalnię Guido. 14-letnia 
Katarzyna Chadryś z Częstochowy dostała na pamiątkę 
koszulki, biały sztygarski kask i zestaw upominków.

Koncertem zorganizowanym przy kościele św. Wojciecha 
uczcili zabrzanie kanonizację papieża Jana Pawła II. Na sce-
nie wystąpili Alicja Majewska oraz artyści chóru Resonans 
con tutti i Filharmonii Zabrzańskiej.

Powiatowy Urząd Pracy przeniósł się do budynku przy placu 
Krakowskim 9. Gmach, któremu jeszcze kilka lat temu groziła 
rozbiórka, został gruntownie wyremontowany i rozbudowany.

Po raz drugi odbył się w Zabrzu Międzynarodowy Festiwal 
im. Krzysztofa Pendereckiego. Koncerty przygotowane zostały 
w Kopalni Guido oraz Domu Muzyki i Tańca, gdzie orkiestrą 
dyrygował sam Mistrz.

Otwarty został Zabrzański Kompleks Rekreacji „Aquarius Koper-
nik”. W inaugurujących działalność obiektu zawodach wystarto-
wali pływaccy mistrzowie świata Paweł Korzeniowski i Radosław 
Kawęcki.

Otwarty został pierwszy w Zabrzu 4-gwiazdkowy hotel. Kompleks 
należący do sieci Hotele Diament powstał przy ul. 3 Maja, nieopo-
dal Kopalni Guido. Na gości czekają tu 74 klimatyzowane pokoje 
oraz apartamenty.

Do użytku oddany został ostatni z zabrzańskich odcinków Dro-
gowej Trasy Średnicowej. Otwarciu drogi towarzyszył rodzinny 
rajd rowerowy, w którym wzięło udział ponad 800 osób.

Prezydentem Zabrza po raz trzeci została Małgorzata Mańka-
-Szulik. Urzędująca prezydent zdobyła w wyborach samorządo-
wych ponad 63 procent głosów.

Tradycyjne Skarbnikowe Gody zainaugurowały obchody 92. rocz-
nicy nadania Zabrzu praw miejskich. Barwny korowód przeszedł 
z placu Wolności do parku przy ul. Dubiela, gdzie przygotowany 
został rodzinny piknik.

Jubileusz 55-lecia świętował Dom Muzyki i Tańca. Kulmina-
cyjnym punktem obchodów był koncert zespołu Enej i Gorana 
Bregovića z Orkiestrą Weselno-Pogrzebową.
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TAK MINĄŁ ROK 2014 
W ZABRZU

STYCZEŃ

KWIECIEŃ

LIPIEC
SIERPIEŃ

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

PAŹDZIERNIK

WRZESIEŃ

LUTY

MAJ

CZERWIEC

Zakończyło się trwające dwa lata udrażnianie Głównej Kluczo-
wej Sztolni Dziedzicznej na odcinku pomiędzy szybem „Carnall” 
przy ul. Wolności a wylotem przy ul. Miarki. Ze sztolni wydobyto 
około 7,4 tysiąca ton mułu.

W nadmorskich klimatach zorganizowana została w Zabrzu piąta 
edycja Industriady. Wzdłuż ul. Miarki zacumowały jachty, 
a przy Kopalni Guido powstała plaża. Drogę do atrakcji wskazy-
wała latarnia morska.

MARZEC


