
Już w piątek przyszła siedziba zabrzańskiego Ratusza 
rozbłyśnie efektownym światłem

Wielka iluminacja

Majestatyczna sie-
dziba dawnej dyrekcji 
Huty Donnersmarc-
ków w Zabrzu już 
wkrótce zaprezentuje 
się w nowym, impo-
nującym świetle. 

Efektowna iluminacja to 
efekt współpracy samo-
rządu i firmy Vattenfall. 
Gmach przy ul. Religi wznie- 
siony został w 1907r. Ten 
jeden z najbardziej okaza-
łych budynków w Zabrzu, 
dołączy do grona architek-

tonicznych perełek regionu 
oświetlonych przez Vatten-
fall w ramach projektu „Wy-
dobywamy z mroku”. 

Podświetlenie zostało za-
projektowane tak, by wy-
eksponować charaktery-
styczne szczegóły budowli. 
Istotnym elementem jest 
zminimalizowanie ilości 
sprzętu oświetleniowego 
oraz wykorzystywanej ener-
gii.

Iluminacja zostanie uroczy-

ście włączona w piątek 29 
października około godzi-
ny 20. Nastąpi to po za-
kończeniu jubileuszowego 
koncertu z okazji 60-lecia 
Filharmonii Zabrzańskiej.

Całkowita moc wszystkich 
opraw ujętych w projekcie 
wynosi 3 kW. Iluminacja 
będzie włączona od zapad-
nięcia zmroku do północy. 
Urzędnicy wprowadzą się 
do nowej siedziby Ratusza 
na początku przyszłego 
roku.

W tej zabrzańskiej dzielnicy, 
jednej z większych w mieście, 
nie tak dawno oddano do użyt-
ku przy ul. Wyciska duże boisko 
ze sztuczną nawierzchnią. Te-
raz, obok tamtego obiektu, po-
wstały dwa kolejne, tworzące z 
nim spory kompleks. 

-- Prace przy budowie tych bo-
isk trwały cztery miesiące i 
pochłonęły około dwóch milio-
nów złotych – mówi Kazimierz 
Ladziński, naczelnik Wydziału 
Inwestycji Urzędu Miejskiego 
w Zabrzu.

Nowe boiska są ogrodzone 
i oświetlone. Wokół nich wy-
tyczono tzw. opaskę bezpie-

czeństwa, czyli szeroki na dwa 
metry pas syntetycznej trawy. 
Są również piłkochwyty i mogą-
ce pomieścić około 120 osób 
trybuny, które w razie potrzeby 
można demontować. 

-- To dwudziesty obiekt tego 
typu oddawany w Zabrzu w 
ostatnim czasie, ale chcemy, 
żeby było ich jeszcze więcej. 
Potrzeby młodych ludzi w tym 
względzie są bardzo duże – 
podkreśla Małgorzata Mań-
ka-Szulik, prezydent Zabrza. 

Podczas uroczystego otwarcia 
obiektu odbył się konkurs rzu-
tów karnych. -- Wielką uciechę 
sprawia nam trenowanie na 

równym boisku, na którym pił-
ka nie podskakuje i nie ucieka, 
nie zostają też kałuże. Chłop-
cy po treningu wracają teraz 
do domu jedynie spoceni, a 
nie, jak było dotąd, umorusani 
błotem, piaskiem lub trawą – 
uśmiecha się Tomasz Wloka, 
trener MKS Zaborze.

-- Te dwie nowe murawy są 
bardzo fajne. Będziemy tu z 
kolegami przyjeżdżać jak naj-
częściej, żeby pograć w piłkę. 
Mamy teraz doskonałe warunki 
do treningów – mówią zgodnie 
najmłodsi użytkownicy nowych 
boisk przy ulicy Wyciska.

Aż chce się grać
W szybkim tempie rozrasta się w Zabrzu sieć nowoczesnych, 
ogólnodostępnych aren sportowych dla młodzieży. W ponie-
działek 18 października o dwa boiska  z niezbędną infrastruk-
turą wzbogacili się mieszkańcy Zaborza.

W Szpitalu Miejskim nr 
1 zakończył się remont 
stacji dializ. Prace przy 
jej rozbudowie i uno-
wocześnieniu trwały 
od grudnia 2008 roku. 
Jak mówi Ewa Więc-
kowska, prezes szpita-
la, to nie koniec zmian 
w placówce.

– W tym roku to już ostatnia 
taka duża inwestycja, nato-
miast przygotowujemy kolejne 
zadanie. Będziemy przenosili 
radiologię w pobliże izby przy-
jęć, tak żeby dostęp dla pa-
cjentów był dużo lepszy – mówi 
Więckowska.

Jak zwykle przy oka-
zji dnia Wszystkich 
Świętych, możemy 
spodziewać się tych 
samych scen – roz-
paczliwego poszu-
kiwania miejsca do 
parkowania i korków 
pod cmentarzami. 

W celu zmniejszenia chaosu 
na drogach, Zarząd Dróg 
Miejskich wprowadzi kilka 
korekt w organizacji ruchu. 
Jakie zmiany czekają na kie-
rowców?
Przy Cmentarzu Centralnym 
odcinek ulicy Kozielskiej, 
między ulicą Okulickiego a 
rondem, zostanie wyłączony 

z ruchu (nie dotyczy autobu-
sów i taksówek). 

Kierowcy jadący od strony 
ulicy Kozielskiej, kierowa-
ni będą w prawo do DK-88 
w kierunku Bytomia lub (w 
lewo) w kierunku ulicy Ander-
sa. Ruch na tych odcinkach 
będzie jednostronny. Od stro-
ny węzła DK-88 będzie można 
dojechać tylko do C.H. Arena 
i parkingu usytuowanego przy 
Cmentarzu Centralnym. Do-
datkowo, parkować będzie 
można po obu stronach ulicy 
Andersa oraz jednostronnie 
na ulicy Okulickiego. 

Na okres zmian, sygnaliza-
cja świetlna na skrzyżowaniu 

ulicy Kozielskiej z ulicy Oku-
lickiego będzie wyłączona. 
 
Zmiany przeprowadzone 
zostaną również w rejonie 
cmentarza św. Wojciecha. 
Na ulicy św. Wojciecha i 
Myśliwskiej, na odcinku od 
ulicy Jałowcowej do ulicy To-
szeckiej obowiązywać będzie 
jeden kierunek ruchu. 
Dojazd do cmentarza będzie 
możliwy tylko od ulicy Toszec-
kiej. Na ulicy św. Wojciecha 
wprowadzony zostanie pra-
wostronny zakaz zatrzymywa-
nia się. Zmiany w organizacji 
ruchu zostaną wprowadzo-
ne 29 października o godz. 
18.00 i potrwają do nocy z  
2 na 3 listopada. 

Zmiany w ruchu 
przy cmentarzach

Dializy w nowym wymiarze

Przenosiny są konieczne ponie-
waż aparat rentgenowski wyko-
nuje zdjęcia co 20 minut. Ewa 
Więckowska wierzy też, że już 
wkrótce szpital będzie dyspo-
nował tomografem komputero-
wym. Za jakiś czas planowany 
jest także remont oddziału kar-
diologii. 

Szpital Miejski od kilku lat dzia-
ła jako spółka. Według pacjen-
tów, warunki w nim panujące 
wciąż  pozostawiają wiele do 
życzenia. Placówka jednak cią-
gle się rozwija, kupuje i otrzy-
muje nowy sprzęt. W lipcu do 

szpitala trafiły wygod-
ne łóżka i materace 
z Niemiec. Miesiąc 
później fundacja 
„Nadzieja dzieci” po-
darowała oddziałowi 
pediatrii 8 kardiomo-
nitorów  o wartości 
100 tysięcy złotych. Prezydent 
Gliwic, Zygmunt Frankiewicz 
podkreśla, że dzięki przekształ-
ceniu szpitala i racjonalnemu 
wydawaniu środków finanso-
wych, gliwicka placówka zmie-
nia się. Zmienia się wprawdzie 
powoli, ale systematycznie.

– Niezbyt przemyślane inwesty-
cje też mogą być szkodliwe dla 
szpitala. Na przykład złe zaku-
py inwestycyjne, które później 

trzeba amortyzować. W sytu-
acji, gdy nie ma odpowiednich 
przychodów z NFZ, mogą nawet 
doprowadzić do upadłości ta-
kiej spółki – mówi Frankiewicz.
I jak dodaje prezydent, mo-
dernizacja stacji dializ jest in-

westycją trafioną, bo po 
pierwsze jest ona potrzeb-
na mieszkańcom, a po 
drugie Narodowy Fundusz  
Zdrowia  nie  szczędzi na 
nią pieniędzy. Stacja dializ 
pracuje na trzy zmiany i ob-
sługuje obecnie około 30 

pacjentów. Z czasem ich liczba 
wzrośnie do ponad 70. 

– Po przebudowie jest to stacja, 
która spełnia wszystkie wymogi 
sanitarno-budowlano-epidemio-
logiczne. To jest wysoki stan-
dard, do którego dążyliśmy. 
Obecnie mamy tu komfortowe 
warunki, w zimie jest ciepło, a 
w lecie chłodno. – mówi Marek 
Seredyński, ordynator oddzia-
łu wewnętrznego. 

W ramach prac remontowych 
wymieniono m.in. sieć wodo-
ciągową i kanalizacyjną.

Dobrze, że w sytuacji gdy szpi-
tale w okolicznych miastach 
modernizują się i inwestują w 
sprzęt, również ten gliwicki nie 
pozostaje w tyle. Przykładem 
na to jest wyremontowana wła-
śnie stacja dializ. 

Miejmy nadzieję, że za tą in-
westycją pójdą następne, bo 
potrzeb gliwicki szpital ma na-
prawdę wiele.


