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Przygotowane prezentacje cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem

– „Piknik 
w rytmie firmy” 
to przedsięwzięcie integrujące 
przedsiębiorców oraz mieszkań-
ców naszego miasta – podkreśla 
prezydent Zabrza Małgorzata 
Mańka-Szulik. – Bardzo się cie-
szę, że z roku na rok nabiera ono 
coraz większego rozmachu, przy-
ciągając kolejnych wystawców – 
dodaje.
W piątek na Kąpielisku Leśnym 
w Maciejowie można było m.in. 

spróbować swoich sił 
w zajęciach fitness, zre-

laksować się podczas masażu, 
spróbować specjałów oferowa-
nych przez zabrzańskich restau-
ratorów czy też skorzystać z 
oferowanych przez uczestników 
atrakcyjnych zniżek na produk-
ty i usługi. – Piknik umożliwia 
nawiązanie kontaktów bizneso-
wych oraz promocję lokalnych 
produktów – mówi Katarzyna 
Kucia, naczelnik Zabrzańskiego 

Centrum Rozwoju Przedsiębior-
czości.
Podczas imprezy zainauguro-
wano III Zabrzański Festiwal 
Restauracji. – To największe 
wydarzenie kulinarne w na-
szym mieście i doskonała oka-
zja do tego, aby poznać gastro-
nomiczne oblicze Zabrza oraz 
zasmakować wielu pysznych 
dań, w większości specjalnie 
przygotowanych na tę okazję – 
podkreśla Sławomir Gruszka, 

rzecznik Urzędu Miejskiego 
w Zabrzu.
Do akcji włączyło się w tym roku 
16 lokali. Restauracje proponują 
festiwalowe przystawki w cenie 
5 zł i dania główne w cenie 12 
zł (zestaw w cenie 15 zł). Kawiar-
nie serwują z kolei napoje za 5 zł 
i desery za 7 zł (zestaw w cenie 
10 zł). Listę lokali uczestniczą-
cych w akcji można znaleźć na 
stronie internetowej www.za-
brzanskifestiwalrestauracji.pl. (hm)
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DO NAJBLIŻSZEGO PIĄTKU POTRWA 
III ZABRZAŃSKI FESTIWAL RESTAURACJI

– „Piknik 
w rytmie firmy” 

spróbować swoich sił 
w zajęciach fitness, zre-

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik 
i zwyciężczyni konkursu 
„Zabrzański Biznesplan” 

Maria Kucharska

SŁONECZNY PIKNIK 
W RYTMIE FIRMY

Zabrzańscy przedsiębiorcy spotkali się w piątek na Kąpielisku 
Leśnym w Maciejowie, by zaprezentować mieszkańcom swoją ofertę. 

W programie „Pikniku w rytmie firmy” znalazły się m.in. zajęcia sportowe, 
pokazy masażu, degustacje i atrakcje dla najmłodszych. Impreza była też 

okazję do zainaugurowania III Zabrzańskiego Festiwalu Restauracji.

Na zajęcia sportowe zapraszały kluby fitness

+ bezpłatny bilet – strona 7

Targi już 
od soboty

Kto zmieni adres  
w Gliwicach?
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Budowlanka,  
wnętrza, ogrody – to 
wszystko zobaczycie 

już w ten weekend



– Jubileuszowe obchody są oka-
zją, by pochwalić się tym, co 
mamy w Zabrzu najpiękniejsze-
go. Chcemy pokazać naszym go-
ściom między innymi Kopalnię 
Guido, są też stoiska i atrakcje 
związane z regionem śląskim. 
Nasi goście zwiedzają także 
nasze ogrody – podkreśla Piotr 
Maślanka, kierownik Delegatu-
ry Rejonowej PZD w Zabrzu. – Z 
PZD związany jestem od lat 80. 
Wychowałem się na wsi, przyro-
da jest dla mnie bardzo ważna, 
nie wyobrażam sobie życia bez 
ogrodów. To moja wielka pasja, 
ja tym żyję. Początek  działal-
ności PZD był bardzo ciężki, 
musieliśmy pokonać wiele trud-
ności. Staramy się rozwiązywać 
także pojawiające się na bieżą-
co przeszkody. Najważniejsze, 
że mamy wreszcie ustawę o 
ogrodach, a dzięki temu mamy 
zapewnioną opiekę i uregulowa-
ny status prawny – dodaje.
Krajowe Dni Działkowca rozpo-
częły się honorową salwą ar-
matnią wystrzeloną przez Brac-
two Kurkowe. Następnie, przy 

dźwiękach orkiestry górniczej 
pod dyrekcją Henryka Mandry-
sza, odbyła się uroczysta gala 
sztandarowa. Jednym z najważ-
niejszych punktów programu 
imprezy było wręczenie pucharu 
dla najlepszego ogrodu w Pol-
sce w 2016 r. W tym roku został 
nim Rodzinny Ogród Działkowy 
„Tulipan” z Helenki. 
Do Zabrza przyjechało oko-
ło 800 działkowców z Rudy 
Śląskiej, Bytomia, Mysłowic, 
Czeladzi, Częstochowy, Świę-
tochłowic, Łodzi, Olsztyna, Le-
gnicy, Wrocławia, Szczecina, 
Warszawy oraz Bielska-Białej. W 
obchodach uczestniczyli m.in. 
prezes PZD Eugeniusz Kondrac-
ki, prezydent Zabrza Małgorzata 
Mańka-Szulik, prezes Okręgu 
Śląskiego PZD Józef Noski, pre-
zydent Bytomia Damian Bartyla 
oraz parlamentarzyści. Krajowe 
Dni Działkowca to wielkie świę-
to ruchu działkowego, to rów-
nież jedyna i wyjątkowa okazja 
do integracji i spotkania dział-
kowców z całego kraju.  (hm)
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ŻYCIE PEŁNE PASJI

Jednym z punktów 
Krajowych Dni Działkowca 
była gala sztandarowa

Zabrze na miejsce obchodów Krajowych Dni Działkowca oraz jubileuszu 35-lecia 
funkcjonowania organizacji wybrał Polski Związek Działkowców. Uroczystości odbyły się 
w miniony weekend w Kopalni Guido oraz na terenie Śląskiego Rancho przy ul. Webera. 

Do naszego miasta przyjechało około 800 działkowców z całej Polski.

W ZABRZU ODBYŁY SIĘ OBCHODY KRAJOWYCH DNI DZIAŁKOWCA 
ORAZ JUBILEUSZU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

EMOCJE 
ZAPISANE 
PĘDZLEM

„Gianni Turella. Kolor nie-
ujarzmiony” to tytuł wysta-
wy, jaką można podziwiać 
w Galerii Café Silesia Mu-
zeum Miejskiego w Zabrzu. 
Prezentacja prac uznanego 
włoskiego malarza to efekt 
współpracy naszego miasta 
z Rovereto we Włoszech.

Wystawa w Zabrzu jest pierw-
szą prezentacją prac wło-
skiego artysty przygotowa-
ną w Polsce. – Jestem pod 
wielkim wrażeniem kontaktu 
z Polską. Wiedziałem, że 
wasz kraj rozwija się i idzie 
wielkimi krokami do przodu. 
Teraz mogę przekonać się 
o tym na miejscu – podkreśla 
Gianni Turella. – Zabrze ze 
swoimi mieszkańcami, obiek-
tami architektonicznymi i zie-
lenią bardzo mnie zainspiro-
wało – dodaje.
Ekspozycja w Galerii Café Si-
lesia przygotowana została 
w ramach współpracy z mia-
stem Rovereto i Regionem 
Trentino we Włoszech. – Ta 
współpraca jest bardzo inten-
sywna i od wielu lat realizowa-
na jest na różnych płaszczy-
znach. Dzisiaj mamy kolejny 
tego wyraz, a zabrzanie mogą 
poznać twórczość wielkiego 

włoskiego malarza, który cie-
szy się uznaniem w Europie
i na świecie. To duże wydarze-
nie kulturalne – mówi Janusz 
Semborowski, przedsiębiorca 
z Rovereto. 
Gianni Turella urodził się 
w 1930 r. Studiował w Isti-
tuto D’Arte (Intytut Sztuki) 
w Trento, gdzie w 1958 r. uzy-
skał dyplom z malarstwa de-
koracyjnego. Artysta pracuje 
głównie z płótnem, pędzlem 
i farbami, ale eksperymento-
wał z powodzeniem również 
w innych dziedzinach sztu-
ki. Interesowała go renowa-
cja dzieł sztuki i dóbr kultury 
znajdujących się w miejscach, 
gdzie żył i gdzie jego obecność 
była w tym względzie zawsze 
ceniona. – Gianni Turella jest 
artystą o wyrazistej twórczej 
osobowości. Czysty, mocny ko-
lor i śmiały spontaniczny gest 
wyznaczają dynamikę i eks-
presję jego obrazów. To jakby 
potrzeba zapisu intensywnych 
doznań emocjonalnych. Płótno 
jest śladem tych emocji – pod-
kreśla Jadwiga Pawlas-Kos 
z Muzeum Miejskiego w Za-
brzu, kurator wystawy. 
Wystawa w Galerii Café Sile-
sia będzie czynna do 3 paź-
dziernika.  (hm)

OBRAZY UZNANEGO WŁOSKIEGO MALARZA 
MOŻNA PODZIWIAĆ W GALERII CAFÉ SILESIA

Gianni Turella podczas sobotniego wernisażu wystawy

Jeden z obrazów artysty

Podczas obchodów ogłoszono 
laureatów konkursów na najlepsze ogródki i altany

Dożynki w Rodzinnym 
Ogrodzie Działkowym „Tulipan” na Helence

Do Zabrza przyjechało około 800 działkowców z całej Polski



NAZWA  
NAZWIE  
NIERÓWNA
Według przyjętej przez sejm 
wiosną tego roku ustawy, 
jeżeli w ciągu 12 miesięcy 
samorząd nie przeprowadzi 
stosownych zmian, inicjatywę 
przejmie wojewoda. Po kon-
sultacji z Instytutem Pamięci 
Narodowej będzie mógł wydać 
odpowiednie zarządzenie.
 – Nie mamy wstępnej listy, któ-
re ulice w Gliwicach kwalifikują 
się do zmiany – mówi nam dr 
Tomasz Gornet z katowickiego 
IPN. – Samorząd powinien mieć 
taką wiedzę. IPN włącza się do 
postępowania dopiero w jego 
drugim etapie. Oczywiście jeste-
śmy otwarci na pomoc. Już teraz 
niektóre gminy wystąpiły z proś-
bą o opinię w przypadkach, które 
budzą wątpliwości – dodaje.

Brak precyzji i – czasem trudna 
do arbitralnego stwierdzenia – 
jednoznaczność postaw patro-
nów ulic, to słaby punkt ustawy, 
która zapewne nie raz wywoła 
sporo kontrowersji. Jednak 
według wstępnych szacunków 

historyka dr Bogu-
sława Tracza z IPN, 
w Gliwicach „zmienić 
adres” mogą miesz-
kańcy nawet 30 ulic. 
Wskazówką może być 
zbiór opublikowany na 

stronach IPN w ramach projektu 
„Patroni naszych ulic". Wśród 
wymienionych nazwisk są też 
te, dobrze nam znane, m.in.: 
Zubrzyckiego, Wasilewskiej, Za-
wadzkiego, Sawickiej, Związku 
Walki Młodych, Armii Ludowej czy 
Gwardii Ludowej. 

 – IPN nie zna wszystkich lokal-
nych uwarunkowań i przyczyn 
nadania takich a nie innych pa-
tronatów, więc do każdej spra-
wy podchodzimy indywidualnie. 
Był taki przypadek w jednym 
z śląskich miast z ulicą Drzyma-
ły. Nazwa teoretycznie nie budzi 
zastrzeżeń, ale okazało się, że 
akurat w tym wypadku została 
nadana by uczcić pamięć o in-
nym Drzymale – jednym z moc-
no zaangażowanych działaczy 
komunistycznych – mówi dr 
Tomasz Gornet. 
Takich małych pól minowych, na 
których łatwo będzie wysadzić za-
łożenia projektu jest więcej i czę-

sto sprowadzają się do absurdu. 
Ostatnio w Krakowie, radny PiS 
wnosił o zmianę nazwy ulicy Dwor-
cowej (prowadzącej do dworca 
PKP Płaszów), która miałaby po-
chodzić od Nikołaja Dworcowa – 
pisarza i członka Komunistycznej 
Partii Związku Radzieckiego...

KTO WSKAŻE 
PALCEM
Nawet tylko Gwardii Ludowej 
– czyli nazwa licznie zamiesz-
kanego osiedla oznacza, że 
zmiany żywo zainteresują sporą 
część gliwiczan. I choćby dlate-
go samorządowcy suchą stopą 
koło ustawy nie przejdą.

 – Inicjatywa leży po 
stronie radnych, oni 
będą nad tym głoso-
wać, więc powinni 

taką uchwałę dobrze 
przygotować. To nie 
jest prosta zmiana 
tylko jednej nazwy 

ulicy – mówi Marek 
Jarzębowski, rzecz-

nik prezydenta Gliwic. 

Na razie, żaden z zapytanych 
przez nas radnych, z trzech 
najważniejszych klubów w Ra-
tuszu, o przygotowaniu uchwa-
ły w tej sprawie nic nie wie. Ze-
pchnięcie odpowiedzialności 
przez Magistrat na Radę Mia-
sta stwarza natomiast pole 
do spekulacji. Pomysł zmia-
ny nazw ulic w Gliwicach nie 
jest bowiem nowy. W 2008 
roku urzędnicy konsultowali 
taki projekt z mieszkańcami, 
którzy powiedzieli zmianom 

zdecydowane „nie". Kolejne 
zamieszanie w tej sprawie po-
pularności zapewne nikomu 
nie przyniesie. Urząd może 
więc grać na zwłokę. Jeśli za 
ustawę nie wezmą się radni, 
sprawa trafi do wojewody, 
a wtedy on będzie musiał 
podjąć decyzje i wskazać tych 
mieszkańców, którzy poniosą 
koszta projektu. 
Oficjalnie Magistrat taki scena-
riusz jednak odrzuca.

Wydatk i  p r zec ię tnego 
Kowalskiego mają być 
jednak stosunkowo nie -
wielkie. Ustawodawca prze-
widział szereg zwolnień  
od opłat. M.in. zmiana nazwy 
ulicy nie będzie miała wpływu 
na ważność dokumentu za-
wierającego dotychczasową 
nazwę – nie trzeba będzie 
m.in. wymieniać dowodu 
osobistego. Zwolnione od 
opłat będą też pisma w po-
stępowaniach sądowych i ad-
ministracyjnych, w sprawach 
dotyczących zmiany nazwy 

w księgach wieczystych, re-
jestrach, ewidencjach i do-
kumentach urzędowych. Nie 
oznacza to, że ustawę uda 
przeprowadzić się bez sięga-
nia do portfela. 

 – Obywatele będą ponosić 
koszty związane z wymianą do-
kumentów inne niż opłaty – np. 
koszty fotografii zamieszczanej 
w dokumentach, koszty przejaz-
dów, utracony zarobek, tabli-
czek oznaczających posesje, 
oraz takie koszty jak wymiana 
szyldów, wizytówek, papieru 
firmowego, koszty poinformo-
wania nadawców korespon-
dencji, koszty zmiany ogłoszeń 
i reklam – napisano w uzasad-
nieniu projektu ustawy.

26 LAT OD 
OSTATNIEJ 
ZMIANY
Po 1989 roku, w Gliwicach 
zmieniono nazwy kilkunastu 
ulic. Ulica Ormowców stała się 
Krupniczą, Marcela Nowotkę 
zastąpiono Ignacym Daszyń-
skim, Bolesława Bieruta No-
wym Światem, a Aleja Przyjaźni 
Polsko-Radzieckiej utraciła swój 
drugi człon. Ostatnią zmianę 
o charakterze dekomunizacyj-
nym przeprowadzono jednak 26 
lat temu – w 1993 roku.
Z danych IPN wynika, że w Pol-
sce łącznie około 1500 ulic 
i placów ma patronów związa-
nych z okresem PRL.
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Kto zmieni adres?

Do 2 września 2017 roku gliwicki samorząd ma czas na zmianę 
nazw ulic kojarzonych z komunizmem lub innym system tota-
litarnym. Lista jest długa, a ustawa dekomunizacyjna może 
dotknąć w Gliwicach kilkanaście tysięcy mieszkańców. Proble-
mem pozostaje też to, kto weźmie odpowiedzialność za zmianę 
i przygotuje odpowiednią uchwałę. Na razie chętnych nie ma.
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 Ô Zatrudnię odpowiedzial-
ną osobę na stróża do 
pilnowania placu w nocy 
oraz niedziele. Umowa o 
pracę, stawka 4,50/godzi-
nę, praca w Gliwicach. Tel. 
515-191-401.

 Ô Zatrudnię przepalacza tle-
nowo-gazowego z uprawnie-
niami do przepalania złomu. 
Umowa o pracę, praca w 
Gliwicach - Ostropie. Stawka 
10,00 zł do negocjacji. Tel. 
515-191-401.

 Ô Zatrudnię kierowcę z 
kat. B i doświadczeniem 
na autach dostawczych 
do pracy na skupie złomu. 
Pełny etat, umowa o 
pracę, stawka 10.00 zł/
godzinę do negocjacji 
plus premie. Tel. 515-
191-401.

zdrowie
 Ô Protezy zębowe na NFZ 

bez czasu oczekiwania. Tel. 
730 710 102 Szałsza.

auto-moto
 Ô AUTOSKUP-kupię każdy 

samochód osobowy i 
dostawczy. 32 793-94-11, 
660-476-276.

usługi
 Ô !Czyszczenie dywanów (u 

klienta lub odbiór) tapicerek. 
Sprzątanie. Mycie okien. Fir-
ma Blitz. Tel. 32-234-2172, 
kom.510-286-736.

 Ô ELEKTRYK - Pomiary 
ochrony przeciwporażenio-
wej-protokoły. Zaświadczenia 
dla energetyki. Podłączenia 
płyt indukcyjnych - wpis do 
gwarancji. Prowizorki budow-
lane. Przeróbki instalacji. 
Usuwanie awarii itd. UPRAW-
NIENIA E+D. Możliwość 
wystawienia faktur VAT. Tel. 
508-145-905.
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P A R T N E R . . .

 Ô Kafelkowanie, panele, 
malarskie. Tanio!!! Tel. 
787672048.

 Ô KASY FISKALNE  KOMPU-
TERY  Serwis - Sprzedaż - Do-
radztwo  tel. 790-275-444.

 Ô Kupię radia, wzmacniacze, 
kolumny itp. Kolejki PIKO, 
HO, TT. Tel. 607-912-559.

 Ô LOTNISKO. Transport 
osobowy. Obsługa kart płat-
niczych. Tel. 608-098-334.

 Ô Malowanie od 3 zł/m2, 
tapety, gładź, panele, mycie, 
przenoszenie mebli, doradz-
two. Wycena, dojazd gratis. 
502-517-262, 721-208-759.

 Ô MEBLE SYSTEMOWE, 
KUCHNIE, materace, zabu-
dowy, szafy, rolety. Tel. 32 
270-00-09, 695-899-863.

 Ô PIANINO - strojenie i 
naprawa, 662-046-560.

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

 Ô STALMET (czerwona 
czcionka+ belka). Skup złomu 
i metali kolorowych, demon-
taż konstrukcji stalowych, 
ogrodzeń, pieców, maszyn itp. 
Możliwość dojazdu z wagą. 
Płatność gotówką. Bezpłatny 
transport. 515-191-401.

finanse
 Ô Gdy bank odmówił - pożycz-

ka ratalna nawet 25000zł do 
80 lat. 793 080 309.

dam pracę
 Ô Poszukujemy pracowni-

ków ogólnobudowlanych. 
Atrakcyjne warunki. Tel. 
604287793, 602234679, 
32 230-90-33.

 Ô Praca na produkcji - Gliwi-
ce, praca w systemie zmiano-
wym, atrakcyjne warunki pracy, 
szczegółowe informacje pod nr 
tel.: 725-251-828.

 Ô Zatrudnię panią na sta-
nowisko kasjerka-wagowa 
wraz z obsługą placu skupu 
złomu, handel opałem - 
pełny etat. Umowa o pracę 
stawka 10,00 zł/h do nego-
cjacji. Tel. 515-191-401.

Ogłoszenie drobne można zamówić na 2 sposoby
w internecie w redakcji

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.

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

R E k l A m A . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOWY ADRES 

W GLIWICACH

moduł reklamowy
tej wielkości

kosztuje tylko

78 zł
netto

Szczegóły na
www.gazeta-miejska.pl

 Ô AUTO SKUP dojazd gratis. 
GOTÓWKA od ręki. Osobowe 
i dostawcze. 509-046-998.

 Ô AUTO-SKUP za gotówkę. 
Każdy stan. 507-572-625.

 Ô SKUP SAMOCHODOW 
KAZDA MARKA GOTÓWKA 
512-700-770.

inne
 Ô BOUTIQUE LAPLAYA78, 

odzież dla kobiet z klasą i 
inne. Gliwice, Okrzei 11. Tel. 
601-490-293.

 Ô Kupię książki STRAE 
NOWE UŻYWANE Dojadę DO 
KLIENTA Płatne GOTÓWKĄ 
662330579.

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

Ogłoszenia drobne
również na

portalu
internetowym

 gazeta-miejska.pl



Teraz kierowcy miesz-
kający w centrum Gliwic 
chcący załatwić sprawy 
związane z parkowa-
niem w centrum (np. 
ryczałt czy abonament) 
muszą jeździć na obrze-
ża Gliwic, na ul. Boj-
kowską. SPP (strefa płatnego 
parkowania) funkcjonuje już od 
ponad roku i choć o miejsce 
parkingowe dużo łatwiej, ciągle 
dziwi duża liczba niedociągnięć 
organizacyjnych. – Kiedy polski 
urzędnik opuści lata 80? – de-
nerwują się czytelnicy.

„NIE DA SIĘ”

W swoim piśmie 
Kowalski wniosko-
wał m.in. o stwo-

rzenie dodatkowego 
stanowiska obsługi 

SPP w Urzędzie 
Miejskim i wpro-

wadzenie panelu in-
ternetowego, który 
pozwalałby drogą 
elektroniczną uisz-

czać opłaty np. 
za abonament 

(na począt-
ku sierpnia, 

przez kilka dni 
w biurze ob-

sługi SPP tworzyły 
się długie kolejki).

 – Aby uniknąć oszustw, niezbęd-
na jest weryfikacja danych przed-
stawionych przez klienta gdyż 
zdarzają się próby wyłudzania 
abonamentu – np. brak zamel-
dowania w SPP. Winieta druko-
wana jest w biurze co pozwala 
na ewidencjonowanie i kontrolę 
wydanych abonamentów. Z uwagi 
na powyższe, internetowy panel 
klienta w chwili obecnej nie jest 
możliwy do realizacji – pisze w od-
powiedzi na pismo radnego Kamil 
Jany, naczelnik Wydziału Nadzoru 
Właścicielskiego UM w Gliwicach. 

 – Żyjemy w takich czasach, że 
znalezienie systemu weryfikacji 
wniosków nie powinno być proble-
mem, to powinno ułatwić sytuację 
obu stron – komentuje Kowalski. 
– Co do punktu w UM uważam, 
że jednoosobowe skromne sto-

isko może być przydatne i nie 
wygeneruje ono blokady miejsc 
parkingowych, ponieważ znaczna 
część mieszkańców SPP może 
przecież na piechotę udać się 
do magistratu, by załatwić swoją 
sprawę – dodaje.

Jego pismo to reakcja na dłu-
gie kolejki, które na początku 
sierpnia ustawiły się w biurze 
obsługi SPP w związku z ko-
niecznością przedłużenia abona-
mentu mieszkańca. Choć sporo 
kierowców zaspało i załatwiało 
płatność na ostatnią chwilę, 
wielu nie przebierało w słowach. 
 – Gliwice, przyszłość jest tu, 
ale opłaty przez internet zrobić 
się nie da...
 – Jestem winny bo nie dosta-

łem wolnego dnia, by w tych 
magicznych godzinach urzędo-
wania móc opłacić „haracz” za 
parkowanie
 – Żeby mieszkańcom centrum 
było wygodniej, to miasto zrobiło 
punkt obsługi na drugim końcu 
miasta, no i oczywiście czynne 
w najbardziej „wygodnych” dla 
mieszkańca godzinach... – to tyl-
ko niektóre krytyczne komentarze.

DŁUGA LISTA 
ZASTRZEŻEŃ
SPP funkcjonuje od 1 sierpnia 
ubiegłego roku i już od pierw-
szego dnia przypomina ekspe-
ryment na żywym organizmie. 
Najpierw posypały się parkoma-

ty, a niektórzy kierowcy zosta-
wili w maszynach nierzadko po 
kilkadziesiąt złotych. Dopiero 
po kilku miesiącach wprowa-
dzono możliwość nadzorowania 
online przez kontrolerów doko-
nywanych płatności. Kierowcy 
(zwłaszcza spoza Gliwic) skar-
żyli się na małą liczbę oznaczeń 
SPP. W konsekwencji, w lipcu 
tego roku Zarząd Dróg Miej-
skich zamontował 240 dodat-
kowych znaków informacyjnych.

Natomiast nadal 
nie wprowadzono 
zapowiadanej od 
samego początku, 
możliwości płace-
nia za parkowanie 
kartą. Rozwiązanie 
oczywiste, zwłasz-
cza z kontekście 

urzędniczej narracji 
o PIAP-ach, które są 
„czymś więcej niż 

zwykłe parkomaty”. 
Nie stworzono też dedykowanej 
pod Gliwice aplikacji mobilnej, 

a jednocześnie nie podjęto de-
cyzji o włączeniu SPP do apli-
kacji ogólnopolskich (np. moBI-
LET). Takie rozwiązanie pozwala 
np. na zdalne przedłużenie 
parkowania, bez konieczności 
wychodzenia do samochodu. 
Śląska Sieć Metropolitalna 
(miejska spółka odpowiedzial-
na za SPP) zapowiadała stwo-
rzenie takiej aplikacji we wła-
snym zakresie. Być może warto 
porzucić ambicje i zamiast silić 
się na oryginalność dołączyć 
do systemu, który już sprawnie 
funkcjonuje w większości miast 
kraju (m.in. Wrocław, Poznań, 
Gdańsk).

Wątpliwości budzą też godziny 
funkcjonowania strefy (godz.10-
18). Kierowcy skarżą się, na 
problem znalezienia miejsc 
parkingowych w godzinach po-
rannych. Listę zastrzeżeń do-
pełniają te, o których zmianę 
wnosił Kowalski.

Najwyraźniej urzędnicy wycho-
dzą z założenia, że cel uświęca 
mało komfortowe środki. Po 
wprowadzenie płatności ocze-
kiwano większej rotacji miejsc 
parkingowych i według danych 
ŚSM kształtuje się ona obecnie 
na poziomie 20-30%.

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrzewww.gazeta-miejska.pl06.09.2016 (nr 790)

5gliwice

24h
DRAGON

R E k l A m A . . . . . . . . . . . . . . . . .

„Niedasizm”  
parkingowy
Czy biuro obsługi płatnego parkowania powin-
no, dla wygody mieszkańców, funkcjonować 
w centrum np. w budynku Magistratu? Wydaje 
się to oczywiste, ale logika trafia tu na twar-
dy opór. – To może zwiększyć problem ilości 
wolnych miejsc parkingowych przy Urzędzie 
Miejskim – tak w piśmie do radnego Bartło-
mieja Kowalskiego (PiS), urzędnicy uzasadnili 
brak takiej możliwości.

Niestety, jak to zwykle bywa, 
do zakazu mało kto się stosu-
je. Jak podkreśla Zarząd Dróg 
Miejskich, przechodzenie w tym 
miejscu nie jest bezpieczne.

– Przejście zostało 
wyłączone z ru-

chu ze względów 
bezpieczeństwa. 
Tak uznała komi-
sja odbiorowa (po 
oddaniu do użytku 

Drogowej Trasy 
Średnicowej – 

przyp. red.) złożo-
na z przedstawi-

cieli: wykonawcy, 
policji i Zarządu 
Dróg Miejskich – 
informuje Jadwi-
ga Jagiełło-Sti-
borska z ZDM.

Wspomniana „zebra” pozo-
stanie w swoim dotychczaso-
wym miejscu, wymaga jednak 
zmiany:

– Przejście dla pieszych musi 
zostać wyposażone w sygna-
lizację świetlną. Obecnie 
trwają procedury związane 
z wyłonieniem wykonawcy – 
zapewnia Jadwiga Jagiełło-
-Stiborska.

I dodaje: – Piesi przechodzą 
w tym miejscu na własne ryzy-
ko. Najbliższe przejście znaj-
duje się kilkadziesiąt metrów 
dalej.

Niestety, podobnie jak w in-
nych tego typu przypadkach, 
także na ulicy Dworcowej część 
przechodniów ryzyka się nie boi 
i całkowicie lekceważy zakazy. 

(kk)

Z tej „zebry” nie wolno korzystać 
Od kilku miesięcy „zebra” na ul. Dworcowej wy-
gląda dość nietypowo: pasy są przekreślone, 
ustawiono również barierki. Przekaz wydaje się 
więc oczywisty – piesi nie mogą tędy przechodzić.



R E k l A m A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze www.gazeta-miejska.pl

gliwice, zabrze

06.09.2016 (nr 790)

6

 – 20 czerwca podjęliśmy decy-
zję, żeby zamknąć część Parku 
Chopina dla naszych gości ze 
względu na bezpieczeństwo. 
Okazało się, że jedno z drzew 
jest pęknięte, spróchniałe, za-
mierające i stwarza niebezpie-

czeństwo dla ludzi – mówi Ma-
rzena Sosnowska z Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych. 

Lipa stoi przy jednej z głównych 
alejek. I choć jej stan jest bez-
pośrednim zagrożeniem dla 

ludzi, po niedawnej zmianie 
przepisów, wycięcie jakiegokol-
wiek drzewa stało się jeszcze 
bardziej skomplikowane.

 – Żeby wyciąć drzewo, bo tej 
lipy już nie da się uratować, mu-
sieliśmy złożyć wniosek o wy-
cinkę, a decyzję wydaje Urząd 
Marszałkowski. Wszystkie do-
kumenty zostały już złożone, 
czekamy na decyzję Urzędu – 
wyjaśnia Marzena Sosnowska.

Okazało się również, że na wy-
sokości około 10 metrów swoje 
gniazdo ma gołąb grzywacz. Po-
trzebna była więc decyzja ornito-
logiczna. Po dopełnieniu wszyst-
kich niezbędnych formalności, 

MZUK czeka teraz na „zielone 
światło”, by móc drzewo wyciąć.
 – Prace zostaną podjęte nie-
zwłocznie, jak tylko decyzja się 
uprawomocni, natomiast ciężko 
jest powiedzieć, kiedy taką zgo-

dę otrzymamy. Dotarła do nas 
informacja, że w najbliższym cza-
sie, pracownicy Urzędu Marszał-
kowskiego mają przeprowadzić 
w tym miejscu swoje oględziny 
drzewa, dlatego liczymy, że zgo-
dę na wycinkę będziemy mieć 
już w najbliższym czasie – doda-
je Marzena Sosnowska.

Rutynowy przegląd drzew w Par-
ku Chopina przeprowadzany 
jest dwa razy w roku. 

 – Na bieżąco drzewa są pie-
lęgnowane, przycinane w ra-
mach prac, które muszą być 
wykonane dla ich zdrowia. Je-
żeli chodzi o pozostałe tereny, 
to takie oględziny dokonywane 
są na bieżąco podczas co-
dziennych prac pracowników 
Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych – tłumaczy Ma-
rzena Sosnowska.
 
Choć to właśnie Miejski Zarząd 
Usług Komunalnych kojarzony 
jest w mieście z zielenią, to 
tak naprawdę spółce podlega 
jej raptem 25 %. 

 – Są to przede wszystkim 
parki, skwery, place zabaw 
oraz tereny przy obiektach, 
którymi administrujemy jak 
na przykład pływalnie. Dla po-
równania w 2015 roku MZUK 
wyciął 450 drzew, a posadził 
ponad 1000. 
  (kk)

 – Jesteśmy bardzo zadowoleni, 
że traner Radoslav Latal do nas 
wrócił. Mamy nadzieję, że po-
prowadzi ten zespół do takich 
samych sukcesów, do jakich już 
raz doszedł – komentował na 
specjalnie zwołanej konferencji 
prasowej Grzegorz Jaworski, 
p.o. prezesa Piasta Gliwice.

Sam trener nie 
chciał wracać do 
tematu swojego 
odejścia w lipcu. 

Dziennikarze zapytali jednak, co 
się zmieniło, że podjął decyzję 
o powrocie. Odpowiedź była 
bardzo krótka: „Prezesa mamy 
nowego. Bardzo dobrego”.

Przypomnijmy, w połowie lipca 
Zarząd i Rada Nadzorcza na 
prośbę trenera Radoslava La-
tala, rozwiązała ze szkoleniow-
cem umowę za porozumieniem 
stron. Decyzja była zaskakują-
ca, choć w kuluarach o możli-
wej dymisji Latala mówiło się 
od kilku tygodni.
 – Dla mnie jest to bardzo trud-
ny moment. Niestety, osłabie-
nia są odczuwalne. Brakuje 
nam napastnika i musimy to 
czym prędzej zmienić. Obawiam 
się, że bez wzmocnień trudno 
będzie nam w tym sezonie 

walczyć o cokolwiek więcej – 
komentował w lipcu po swojej 
rezygnacji Latal.

Kilka dni temu z funkcji prezesa 
Piasta zrezygnował, oficjalnie 
z powodów rodzinnych, Adam 
Sarkowicz. We wtorek Rada 
Nadzorcza Piasta Gliwice – za 
porozumieniem stron – rozwią-
zała też kontrakt z Jirim Nec-
kiem, który był trenerem ok. 40 
dni. Do czasu wyboru nowego 
Prezesa Zarządu, pełniącym 
obowiązki prezesa GKS Piast 
SA jest Grzegorz Jaworski, Prze-
wodniczący Rady Nadzorczej.

Przed Latalem trudne wyzwanie. 
Piast słabo rozpoczął sezon 
i w tabeli Ekstraklasy znajduje 
się tuż nad strefą spadkową. 
Strata do czołówki ciągle jest 
jednak do odrobienia. Pytanie, 
czy Czech znajdzie receptę na 
poprawę gry Niebiesko-czer-
wonych. Jeden z głównych po-
wodów, na które narzekał na 
chwilę przed lipcową rezygna-
cją – brak nowego napastnika 
(w miejsce Martina Nespora) 
– nie został rozwiązany. Okno 
transferowe zostało zamknięte 
i klub może ściągnąć jedynie 
wolnych zawodników.

Najbliższy mecz Piastunki roze-
grają przy Okrzei, w sobotę 10 
września z Górnikiem Łęczna. 

Latal reaktywacja

Co z tą lipą?

A jednak wraca. Trener Radoslav Latal kojarzony 
z największymi sukcesami Piasta Gliwice, ponow-
nie objął funkcję, z której zrezygnował w połowie 
lipca. Czy to oznacza koniec problemów w klubie?

Główna brama, przez którą można wejść do miej-
skiego Parku Chopina wciąż jest zamknięta, 
niedostępny dla spacerowiczów pozostaje także 
fragment zieleńca od strony Alei Przyjaźni. Powo-
dem jest lipa, która od ponad dwóch miesięcy, 
czeka na wycięcie.
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TARGI 
już od soboty

DNI 
OTWARTE
10-11

września
Już ponad 50 rodzin wybrało Osiedle Pyskowice 
Sprawdź dlaczego - Nowy dom od 321 tys. brutto

Inwestycja objęta rachunkiem powierniczym w Banku PKO BP S.A.

Pyskowice, ul. Poziomkowa

g.12:00-18:00

Nowy Etap 
R E k l A m A . . . .

Impreza obejmuje dwa panele 
tematyczne, budownictwo, in-
stalacje, wnętrza oraz kiermasz 
roślin i ogrody. Tegoroczną 
edycję będzie wyróżniać sze-
roka prezentacja firm z branży 
grzewczej. Na targach pojawi 
się blisko 80 wystawców.

Szkolenia, prelekcje

W panelu „Nowoczesnych tech-
nologii” znajdą się tematyczne 
prelekcje. Firma Merkury- Kal-
waria Zebrzydowska zaprezen-
tuje możliwości marki Blum 
Dynamic Space (wyposażenie 
kuchni)
– Firma Matbud Gliwice – pre-
zentacja praktycznego zasto-
sowania płytki klinkierowej 
Elastolith. 

W sobotę w Sali konferencyjnej 
na I piętrze odbędzie się bezpłat-
ne szkolenie „Uwierz w klienta, 
on Ci zaufa”, o godzinie 13:00. 
Zapisy poprzez e-mail: targibu-
downictwa@promocja-targi.pl

  Dla najmłodszych
Całą niedzielę od 10:00 do17:00 
na stoisku firma Flojamo będzie 
prowadziła warsztaty pt. „Klub 
kreatywnego Inżyniera”. Dzieci 

będą miały okazję budować dom-
ki, poznawać sztukę murowania, 
przy użyciu „mini” prawdziwych 
materiałów budowlanych.

  Konkursy

W tym roku główna nagroda w 
konkursie dla zwiedzających 
to klimatyzator firmy Sinclair 
o wartości 5000 zł. Fundator: 
firma „Komfort System” zapew-
ni bezpłatny montaż.Wystarczy 

wypełnić kupon przy wejściu na 
targi. Losowanie odbędzie się w 
niedzielę o godz. 16:00. Regula-
min konkursu dostępny jest na 
stronie www.promocja-targi.pl.

Tegoroczne XII Targi EXPOBUD w Gliwicach, 
odbywają się w dniach 10-11 września (so-
bota-niedziela). Organizatorzy zapraszają w 
godzinach 10-17.00. Miejsce imprezy: Ośrodek 
Sportu Politechniki Śląskiej, ul. Kaszubska 28 
oraz teren wokół.
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Szacowanie kosztów
Budowa przeciętnej wielkości 
domu murowanego na własnej 
działce może kosztować już od 
ponad 100 tys. zł do ponad 
850 tys. zł. Tak duże różnice 
w wycenie wynikają z wielu 
czynników – z materiałów wy-
korzystanych w budowie, ze 
stawek ekipy budowlanej czy 
wyboru elementów wykończe-
niowych.  Nie bez znaczenia 
ma to, czy chcemy budować 
dom z piwnicą, czy bez. Przyj-
mijmy, że będzie on wyposa-
żony w balkon i taras.

W najtańszej wersji budowa domu 
jednorodzinnego murowanego 
o założonej powierzchni 120 mkw 
może zamknąć się w kwocie 200 

tys. zł. Cena minimalna wynosi 
przy tym zaledwie 143.724 zł (wg 
Oferteo), a 293.724 zł z piwnicą. 
Jak widać, nawet dwukrotnie wię-
cej wyniesie wybudowanie domu 
podpiwniczonego. Średnia cena 
to od 407.240 zł do 557.240 zł 
za dom z piwnicą, a maksymalna 
– 670.756 zł za dom bez piwni-
cy oraz aż 820.756 zł za dom 
z piwnicą.

Skąd wynikają  
różnice w kosztach?
Największą część budżetu 
inwestycji, zajmuje budowa 
domu do stanu surowego 
otwartego oraz prace wykoń-
czeniowe – po około 30 proc. 
łącznych kosztów. Dodatkowe 

wydatki czekają tych inwesto-
rów, u których działka nie 
ma gruntu przystosowanego 
do budowy domu, zwłaszcza 
z piwnicami.

Kolejne rozbieżno-
ści kosztów mogą 

wynikać z typu 
zastosowanych 

w domu ścian. Do 
wyboru są ściany 
zewnętrzne jedno, 

dwu lub nawet trój-
warstwowe. 

Przy czym te ostatnie są uważa-
ne za najlepsze z uwagi na swo-

je właściwości termoizolacyjne 
i akustyczne. Elewacja z takich 
ścian jest trwała i wytrzymała. 
Różnice cenowe są jednak dość 
duże – do wykonania dochodzi 
przecież cała grubość ściany, 
którą trzeba wymurować i otyn-
kować. Koszt materiałów i robo-
cizny jest o ok. 1/3 większy niż 
w przypadku ścian dwuwarstwo-
wych" – zaznacza Piotr Sieradzki 
z Glob-Bud.

Podobnie jest w przypadku 
ścian działowych – najmniej 
wydamy na ściany z cegieł 
i bloczków wapienno-piasko-
wych, a najwięcej na te wykona-
ne z płyt gipsowo-kartonowych 
z wypełnieniem.

W domach murowanych różnice 
w cenie generowane są przez 
koszty stropu. Najpopularniej-
sze są stropy gęstożebrowe 
w średniej cenie, jeśli chodzi 
o ich wykonanie, a najtańsze 
– drewniane. Najdroższe będą 
stropy prefabrykowane. Zwykle 
nie ma jak ograniczyć wydatków 
na dach, poza tym nie warto na 
nim oszczędzać, jeśli nie chce-

my narazić się na ponoszenie 
wysokich kosztów w niedalekiej 
przyszłości.

Wysokie koszty 
pociągają za sobą 
nowoczesne syste-
my ogrzewania – 

pompy ciepła i ko-
tły na ogrzewanie 

elektryczne.
Energooszczędne rozwiązania 
umożliwią jednak w przyszło-
ści zmniejszenie o 40 proc. 

wydatków na ogrzewanie. Za-
oszczędzić pozwalają instalacje 
na paliwa stałe – ekogroszek 
i węgiel, ale są niewygodne 
w eksploatacji – wymagają 
stałej obsługi.

Ostatecznie, dom trzeba jesz-
cze wykończyć, ale oszacowa-
nie takich kosztów jest trudne, 
ponieważ wszystko zależy od 
wymagań i oczekiwań przy-
szłych domowników. Można 
wybrać niskobudżetowe farby 
i panele laminowane, albo farby 
zmywalne czy deski drewniane 
na podłogi. Koszty będą wów-
czas zupełnie inne.
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Najdroższy i najtańszy dom murowany 
o powierzchni 120 mkw

R E k l A m A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Polacy najczęściej decydują się przy budowie nowego domu na 
technologię tradycyjną, czyli na domy murowane o powierzchni 
od 100 do 150 mkw. Takie wnioski płyną z raportu przedstawio-
nego przez serwis Oferteo z 2014 roku. Przedstawiamy koszty, 
jakie należy ponieść przy budowie modelowego budynku polskie-
go inwestora w technologii murowanej o powierzchni 120 mkw.
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Widać jak będzie się prezento-
wać zespół budynków przy ul. 
Daszyńskiego po zakończeniu 
prac.

Rozbudowa Hospi-
cjum Miłosierdzia 

Bożego w Gli-
wicach oznacza 

więcej miejsc dla 
chorych i znacznie 

lepsze warunki.

– To będzie zupełnie nowa 
jakość – powstanie oddział 
medycyny paliatywnej na 30 
łóżek, będą klimatyzowane 
1, 2 – osobowe sale dla pa-
cjentów. Oprócz tego chcemy 
stworzyć gabinet podstawo-
wej opieki zdrowotnej, który 
finansowałby tę nową część 

budynku, która powstanie. 
Oprócz tego zwiększymy 
pion rehabilitacji i fizjotera-
pii z salą terapii zajęciowej 
i fizykoterapii. Powstanie też 
sala dydaktyczna dla studen-
tów medycyny, pielęgniarstwa 
i fizjoterapii – informował pod 
koniec czerwca, w rozmowie 
z 24gliwice lek. med. Artur 
Pakosz, dyrektor Hospicjum 
Miłosierdzia Bożego w Gliwi-
cach.

Zmieni się także 
otoczenie Hospi-

cjum. Chorzy będą 
mieli do swojej 

dyspozycji ogród, 
w planach jest 

także utworzenie 
części kawiarnianej 

dla chorych, w któ-
rej wraz z rodzi-
nami będą mogli 

spędzać czas.

Koszt rozbudowy wg szacunków 
to ponad 4 mln zł. (kk)

Tak zmieni się 
hospicjum
Gliwickie hospicjum będzie rozbudowane – informowaliśmy już 
w czerwcu. Placówka udostępniła właśnie zdjęcia makiety wy-
konanej przez Pracownię Architektoniczną Jerzego Witeczka.
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Koncepcja zaprezentowana zo-
stała jesienią 2013 roku. Pro-
jekt został przygotowany pod 
ministerialny program „Gepard”, 
którego celem jest opracowanie 
wozu wsparcia bezpośredniego, 
następcy wysłużonych czołgów 
T-72. „Nowy czołg z Gliwic” na-
szpikowany został nowoczesną 
technologią, miał być lekki i zwrot-
ny. Te parametry miały pozwalać 
na swobodne prowadzenie dzia-
łań wojskowych w miastach i na 
terenach zamkniętych. OBRUM 
oprócz pokazowej makiety opra-
cował jego wirtualny odpowiednik, 
przeznaczony do pracy w specjal-
nej jaskini 3D CAVE.

Jednak do tego by 
PL-01 powstał w ta-

kiej formie, jaką 

widzieliśmy podczas 
medialnych prezen-
tacji, kluczowe były 

wytyczne MON. 
Tymczasem minister-
stwo zredefiniowało 

wymagania operacyj-
ne dla wozów wspar-
cia bezpośredniego. 

Jak spekulują branżowe me-
dia, nowe oczekiwania będą 
skierowane w stronę pojazdów 
ciężkich, a zmianę podyktował 
wybuch konfliktu na Ukrainie. 
Na razie oficjalnych informacji 
brak, choć MON o szczegółach 
dotyczących nowych wymagań 
miał poinformować w połowie 
roku (w międzyczasie pojawiły 
się nawet plotki o zawieszeniu 
„Geparda”). 

 – Doświadczenia uzyskane 
w trakcie wykonywania demon-
stratora PL-1 Concept będą 
wykorzystywane w projektowa-

niu i konstruowaniu realizowa-
nych obecnie w OBRUM sp. 
z o.o. projektów. PL-1 Concept 
został zaprojektowany i wyko-

nany w ramach realizowanych 
w OBRUM sp. z o.o. proce-
sów badawczo-rozwojowych, 
a koszty wykonania całkowi-
cie pokryła Spółka z własnych 
środków finansowych – mówi 
nam Henryk Gucwa, zastępca 
Kierownika Biura Organizacji 
i Kadr, Ośrodka Badawczo-
-Rozwojowego Urządzeń Me-
chanicznych sp. z o.o.

Redefinicja założeń nie ozna-
cza jednak, że gliwicka firma 
nie będzie walczyć o kontrakt 
w ramach „Geparda”. OBRUM 
przygotował dwie oceny pro-
jektu koncepcyjnego – jedną 
na platformą modułową, drugą 
na platformą dedykowaną dla 
ciężkich czołgów. 
 – Zawsze liczyliśmy się z tym, 
że taka zmiana może nastąpić. 
Nowy pojazd może być podobny 
do PL-01, dużo zależy od tego 
czy wymagania w pewnym stop-
niu się pokryją. Wówczas część 
rozwiązań z zaprezentowanej 
koncepcji zostanie wdrożona 
– mówią nam w OBRUM.

Według zapowiedzi rządu sprzed 
ponad roku, w ciągu najbliższych 
10 lat, MON miał przeznaczyć 
na modernizację polskiej armii 
kwotę 130 miliardów złotych. 
Choć po zmianach na scenie 
politycznej, suma ta mogła ulec 
zmianie, pewnym jest, że gra 
w przemyśle zbrojeniowym idzie 
o wysokie stawki.

Michał Szewczyk

Pod uwagę wzięliśmy głów-
ne dane prezentowane przez 
Sejm RP: liczbę wystąpień na 
posiedzeniach Sejmu, liczbę 
interpelacji, zapytań, pytań 
w sprawach bieżących i oświad-
czeń oraz obecność na głoso-
waniach. 

Przypomnijmy, z okręgu gli-
wickiego (Gliwice, Zabrze, 
Bytom, Tarnowskie Góry) 
mamy w Sejmie aż dziewię-
ciu przedstawicieli. Czterech 
z PiS (Barbara Dziuk, Jaro-
sław Gonciarz, Piotr Pyzik, 
Wojciech Szarama), trzech 
z PO (Borys Budka, Tomasz 
Głogowski, Krystyna Szumi-
las) i dwóch z Nowoczesnej 
(Marta Golbik i Paweł Ko-
byliński). 

NA MÓWNICY 
NAJCZĘŚCIEJ 
BUDKA I GOLBIK

Największą liczbę wystąpień 
(45) na posiedzeniach Sej-
mu zanotował Borys Budka. 
Jeden z liderów Platformy 
Obywatelskiej głos zabierał 
głównie w sprawach doty-
czących Trybunału Konsty-
tucyjnego i ustawy Prawo 
o prokuraturze. Aktywne na 

mównicy były też debiutujące 
w sejmowych ławach Marta 
Golbik (43 wystąpień) i Bar-
bara Dziuk (36). Ta forma 
poselskiego zaangażowania 
wyraźnie nie przypadła do gu-
stu innemu nowicjuszowi – Ja-
rosławowi Gonciarzowi. Były 
gliwicki radny rzadko zabierał 
głos na sesjach Rady Miasta 
i podobnie jest przy Wiejskiej. 
W ciągu 10 miesięcy ani razu 
nie pojawił się na mównicy. 
Oprócz Gonciarza wśród 460 
posłów, podobnie milczących 
jest jeszcze tylko pięciu. 

W przypadku Gonciarza spraw-
dza się jeszcze jedna prawidło-
wość, którą prezentował będąc 
gliwickim radnym. W ubiegłej 
kadencji nie opuścił żadnej 
sesji Rady Miasta. Również 
w Sejmie ma jak na razie wzo-
rową, 100% obecność na gło-
sowaniach. 

Wystąpienia na posiedzeniach 
Sejmu: (stan na 17.08.2016)
1. Borys Budka 45
2. Marta Golbik 43
3. Barbara Dziuk 36
4. Krystyna Szumilas 30
5. Piotr Pyzik 16
6. Paweł Kobyliński 15
7. Wojciech Szarama 11
8. Tomasz Głogowski 7
9. Jarosław Gonciarz 0

„NOWOCZEŚNI” 
INTERPELUJĄ 
NAJWIĘCEJ
Wśród gliwickich posłów naj-
więcej interpelacji (w tym tak-
że zapytań, oświadczeń i pytań 
bieżących) wniósł autor głośne-
go transferu politycznego na 
linii Kukiz – Petru, Paweł Koby-
liński. Gliwicki przedsiębiorca 
łącznie interweniował 71 razy. 
Co ciekawe, kojarzony ze środo-
wiskiem prezydenta Zygmunta 
Frankiewicza, Kobyliński sondo-
wał m.in. możliwość uzyskania 
dofinansowania dla moderniza-
cji gliwickiego lotniska. 
 – Czy Ministerstwo Infrastruk-
tury i Budownictwa zamierza 
wspomóc finansowo taką in-
westycję, która będzie kluczo-
wa dla rozwoju powiatu gliwic-
kiego? – pytał w interpelacji. 
Ta jednak negatywnie została 
rozpatrzona przez ministerstwo. 

O sprawy związane z Gliwicami 
pytała też druga z "posłów Fran-
kiewicza", także reprezentantka 
Nowoczesnej – Marta Golbik. 
Młoda posłanka interpelowała 
w sprawie gliwickiego Centrum 
Onkologii, ale też m.in. o me-
chanizm przyjmowania uchodź-
ców, koszty powołania podko-
misji smoleńskiej, czy reformę 

szkolnictwa. Łącznie 38 razy 
(plus jedna interpelacja, której 
nie nadano biegu).

Interpelacje, zapytania, py-
tania w sprawach bieżących, 
oświadczenia
1. Paweł Kobyliński 71
2. Marta Golbik 38 (+1)
3. Barbara Dziuk 25
4. Piotr Pyzik 13
5. Wojciech Szarama 11 
6. Tomasz Głogowski 10
7. Jarosław Gonciarz 1
8. Krystyna Szumilas 1
9. Borys Budka 0 

Gliwiccy posłowie oprócz pra-
cy w komisjach angażowali się 
także w dodatkowe obowiązki. 
I tak Borys Budka i Wojciech 
Szarama reprezentowali Sejm 
w postępowaniu przed Trybu-
nałem Konstytucyjnym (odpo-
wiednio 4 i 13 razy), a Tomasz 
Głogowski i Marta Golbik opi-

niowali projekty UE (odpowied-
nio 4 i 3 razy). Dodatkowo 
Szarama (dwa razy) i Głogowski 
(jeden raz) występowali w roli 
posłów sprawozdawców, czyli 
referowali na posiedzeniach 
Sejmu opinie i wnioski komisji. 

„KŁAMSTWA, 
OKROPNE KŁAM-
STWA, STATY-
STYKI”
Dane przedstawione na podsta-
wie sejmowych statystyk, to tyl-
ko jedna z możliwości kontroli 
i oceny poselskiej aktywności 
– często warunkowanej pozycją 
polityka w partii, a także zna-
czeniem ugrupowania w sejmo-
wej arytmetyce. Można zżymać 
się, że ważny jest kontakt bez-
pośredni, a statystyki depre-
cjonują tych, którzy wykonują 

mrówczą pracę w zaciszach 
swoich gabinetów. Z drugiej 
strony tuszują "nadaktywność", 
wyrażoną choćby niedawnym 
wulgarnym gestem posła Py-
zika.
 
I jest w tym sporo prawdy, choć 
w tym kontekście warto przy-
pomnieć badanie aktywności 
gliwickich radnych. Dwa lata 
temu najpierw sprawdziliśmy 
podstawowe statystyki (aktyw-
ność, interpelacje, obecność 
na sesjach), a w ubiegłym roku 
w prowokacji dziennikarskiej, 
„pani Ewa” wysłała list do rad-
nych z prośbą o pomoc. Oka-
zało się, że ci którzy w suchych 
danych statystycznych wypadali 
najlepiej, z małymi wyjątkami 
równie ochoczo odpisali „pani 
Ewie”. Tak może (choć nie 
musi) być również w przypadku 
gliwickich posłów.

Michał Szewczyk

Na sejmowej mównicy najczęściej pojawia się Borys Budka (PO), 
a najwięcej interpelacji składa Paweł Kobyliński (N). Na przeciwnym 
biegunie znajduje się Jarosław Gonciarz (PiS) z jedną interpelacją 
i brakiem wystąpień na posiedzeniach. Były gliwicki radny należy za 
to do grona siedmiu posłów w całym Sejmie, którzy nie opuścili ani 
jednego głosowania. Sprawdziliśmy aktywność poselską naszych 
reprezentantów w pierwszych miesiącach VIII kadencji Sejmu RP.

PL-01 Concept, czyli wóz wsparcia bezpośredniego zaprezentowany trzy lata temu przez gliwicki 
OBRUM, na rynku zbrojeniowym zrobił sporo zamieszania, a nietypowy dizajn dał pojazdowi 
ponadprzeciętną rozpoznawalność (trafił m.in. do gry komputerowej). W rzeczywistości jednak 
maszyna na pole walki nigdy nie wyjedzie. Możliwe, że część rozwiązań zostanie zastosowanych 
w innych konstrukcjach. Wiele zależy od decyzji Ministerstwa Obrony Narodowej.

Gepard zdecyduje o gliwickim czołgu

Jak pracują nasi posłowie?
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– W wielu przypadkach wracamy 
do ładniejszych szkół, bo przecież 
zrealizowaliśmy kolejne inwestycje. 
Ruszają także nowe projekty oświa-
towe – zwraca uwagę prezydent 
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Wśród tych ostatnich na pierwszy 
plan wysuwa się prowadzony przy 
wsparciu Unii Europejskiej pro-
gram dotyczący rozwoju szkolnic-
twa zawodowego. Na jego realiza-
cję zabrzański samorząd pozyskał 
aż 7,5 mln zł dofinansowania. 
Realizowany od teraz do września 
2019 r. projekt obejmie 16 szkół 
zawodowych i jedną placówkę 
kształcenia zawodowego. – Sta-
ramy się odbudować i wzmocnić 
szkolnictwo zawodowe. Cieszymy 
się sukcesami naszych uczniów  
w liceach ogólnokształcących, ale 
także uczniom w szkołach tech-
nicznych i zawodowych staramy 
się stworzyć takie warunki, żeby 
wychodząc ze szkoły, mogli być 
wyposażeni w certyfikaty i świadec-
twa, które na rynku pracy powodu-
ją, że taki absolwent jest chętnie 
pozyskiwany – podkreśla prezydent 
Małgorzata Mańka-Szulik.
W ramach projektu przewidziano 
m.in. zorganizowanie praktyk i staży 
u pracodawców dla 597 uczniów, 
doskonalenie umiejętności i kom-
petencji zawodowych 116 nauczy-
cieli kształcenia zawodowego oraz 
wdrożenie innowacyjnych form 
kształcenia. Zaplanowano także do-
posażenie pracowni zawodowych. – 
Taka jest potrzeba naszych czasów 
i szkolnictwo zawodowe musi się 
rozwijać – zwraca uwagę Ewa Wol-
nica, naczelnik Wydziału Oświaty 
Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Na szkolnej mapie Zabrza pojawiła 
się nowa placówka. To otwarta przy 

pl. Warszawskim Międzynarodo-
wa Szkoła Podstawowa, pierwsza 
tego typu placówka oświatowa na 
Śląsku. Oprócz realizacji polskiej 
podstawy programowej, w szkole 
realizowana będzie także brytyjska.
– Od początku uczniowie będą 
kształceni w dwóch językach: pol-
skim i angielskim. Podstawa brytyj-
ska od początku będzie prowadzo-
na w języku angielskim. Po klasie 
trzeciej i po klasie szóstej każdy 
z uczniów będzie podchodził do cer-
tyfikatów, których jesteśmy akredy-
towanym centrum już od 2007 roku 
– tłumaczy Mariusz Drogokupiec, 
dyrektor placówki.
Kolejne szkoły zmieniły swoje obli-
cze. W słońcu lśni nowa elewacja 
Szkoły Podstawowej nr 16 na Za-
borzu. Remont kosztował ponad 
1,5 mln zł. – Mamy nową instalację 
elektryczną, gazową, centralnego 
ogrzewania i system przeciwpoża-
rowy – wylicza Justyna Olewnik, 
dyrektor SP nr 16. – Dla nas to na-
prawdę przejście w inną epokę. Bu-
dynek wyróżnia się na tle otoczenia 
i wygląda pięknie – dodaje.
Prawie 2 mln zł to koszt termo-
modernizacji Gimnazjum nr 20 
w Biskupicach. Prace ruszyły je-
sienią ubiegłego roku i właśnie 
zbliżają się do końca. Samorząd 
nie zapomina także o przedszko-
lakach. Obecnie termomoderni-
zacje trwają m.in. w Przedszkolu 
nr 38 na Helence i Przedszkolu 
nr 45 w Mikulczycach. Budżet na 
tegoroczne prace termomoderniza-
cyjne to ponad 6,6 mln zł. Nowa 
sala gimnastyczna powstaje z kolei 
 w Szkole Podstawowej nr 15 przy 
ul. Czołgistów. Koszt prac przekro-
czy tu 1,7 mln zł.  (hm)

DLA PRAWIE 23 TYSIĘCY MŁODYCH ZABRZAN ROZPOCZĄŁ SIĘ 
NOWY ROK SZKOLNY

W ponad 140 zabrzańskich placówkach oświatowych zabrzmiał w ubiegłym tygodniu 
pierwszy dzwonek. W szkolnych ławkach zasiadło w tym roku tylko 656 pierwszoklasistów. 
To efekt zniesienia obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Ale nowości w tym roku szkolnym jest więcej.

Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 30

Pierwszy dzień września 
w Międzynarodowej Szkole Podstawowej

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik 
i naczelnik Wydziału Oświaty UM Ewa Wolnica

Odnowiona elewacja Szkoły Podstawowej nr 30
Sala gimnastyczna budowana

 przy Szkole Podstawowej nr 15

Pokazy taneczne przygotowane przez uczniów SP nr 30

DLA PRAWIE 23 TYSIĘCY MŁODYCH ZABRZAN ROZPOCZĄŁ SIĘ DLA PRAWIE 23 TYSIĘCY MŁODYCH ZABRZAN ROZPOCZĄŁ SIĘ DLA PRAWIE 23 TYSIĘCY MŁODYCH ZABRZAN ROZPOCZĄŁ SIĘ 
NOWY ROK SZKOLNYNOWY ROK SZKOLNYNOWY ROK SZKOLNYNOWY ROK SZKOLNY

UCZNIOWIE WRÓCILI 
DO SZKÓŁ

Inauguracja roku szkolnego w nagrodzonym 
Srebrną Tarczą Zespole Szkół nr 10

pierwszy dzwonek. W szkolnych ławkach zasiadło w tym roku tylko 656 pierwszoklasistów. pierwszy dzwonek. W szkolnych ławkach zasiadło w tym roku tylko 656 pierwszoklasistów. 

TAKIE SĄ LICZBY:22973 przedszolaków i uczniów 
jest obecnie w Zabrzu

142 placówki rozpoczęły w mieście 
nowy rok szkolny

8892 uczniów uczęszcza do szkół podstawowych

656 z nich to pierwszoklasiści
4128 uczniów mają gimnazja

4785 osób uczy się w szkołach 
ponadgimnazjalnych

245 mln zł to tegoroczne wydatki 
na zabrzańską oświatę
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