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Przyjechał z Danii, jest niewielkich
rozmiarów, ale posiada olbrzymie
możliwości. Wszędzie dotrze, choć
się nie rozpycha. Dba o niena-
ganny wygląd. Gliwicki Rynek
sprząta jedna z najnowocześ-
niejszych zdobyczy technologii
wśród maszyn komunalnych. Nil-
fisk CityRanger 2250 zamiata,
odkurza i szoruje. Urządzenie ma
dopuszczalną masę całkowitą do
2 ton jest więc jest stosunkowo
lekki przez co nie uszkodzi kostki
brukowej.

Posiada najszybszy system wy-
miany osprzętu na świecie - do
jednej minuty i bardzo dużo
możliwych do wykorzystania
przystawek - zamiatarka, osprzęt
zimowy, polewaczka, 3 rodzaje
kosiarek  i najważniejsza przy-
stawka, dzięki której urządzenie
jest tak popularne w Polsce czyli
głowica szorująca - woda i che-
mia podawane są na szczotki,
które szorują nawierzchnię,
a następnie za pojazdem jest to
zasysane przez listwę ssącą. Do-
tychczas pracę tę wykonywali
pracownicy przy pomocy szczo-
tek ręcznych i spłukiwania wodą
pod wysokim ciśnieniem, była
to jednak metoda mało skutecz-
na, droga i niemożliwa do wy-
konania w godzinach, w których
na Rynku przebywali ludzie. 

Każdorazowe zamiatanie, od-
kurzanie i mycie płyty gliwic-
kiego Rynku trwa w tej chwili
6-7 godzin, ale jak poinformo-
wał nas Grzegorz Staszewski
z firmy REMONDIS ten czas z
pewnością ulegnie skróceniu
– na razie pracownicy firmy

uczą się jej obsługi. Tego typu
sprzęt z powodzeniem wyko-
rzystywany jest w wielu mias-
tach Polski, m.in. Krakowie,
Zamościu czy Świnoujściu. 

Pomimo tego, że nawierzchnia
Rynku remontowana była sto-
sunkowo niedawno, bo 5 lat
temu to bywały dni, w których
jej czystość pozostawiała wiele
do życzenia. Co prawda był on
codziennie zamiatany i myty
dwa razy w tygodniu (ponie-
działki i piątki) oraz dodatkowo
w razie konieczności, to gołym
okiem widać było, że to nie
wystarcza. 

Teraz się to zmieni. Jednym
z warunków wygrania przetar-
gu na utrzymanie czystości pły-
ty Rynku było posiadanie wie-
lofunkcyjnego „kombajnu”
sprzątającego. Przetarg wygrała
firma REMONDIS i to do niej
należy maszyna warta ponad
400 tys. zł.  Jak poinformo-
wano nas w Zarządzie Dróg
Miejskich, w tej chwili płyta
Rynku zamiatana i myta jest

codziennie by doprowadzić ją
do stanu, w jakim była tuż po
oddaniu jej do użytku. Następ-

nie wprowadzony zostanie har-
monogram, który przewiduje
zamiatanie placu codziennie

w godzinach rannych a mycie
trzy razy w tygodniu – w po-
niedziałki, środy i soboty.

nr 1152 GLIWICE

R
E

K
L

A
M

A

Rynek jak nowy?
Będzie sprzątany 3 razy w tygodniu
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Niezwykłego odkrycia dokonali archeolodzy na remontowanej aktualnie ulicy
Basztowej. Podczas prac związanych z przekładaniem podziemnych instala-
cji odkryto relikt Bramy Bytomskiej, zwanej też Bramą Białą z uwagi na fakt, że
była ona licowana kamieniem wapiennym.

Marcin Paternoga, kierow-
nik badań archeologicznych z
gliwickiej pracowni Archeo-
Complex - Odkryte mury mają
szerokość 1,8 m, głębokość nie
została jeszcze określona –
na razie dokopaliśmy się na
głębokość 180 cm i nie mamy
uchwyconej stopu fundamen-
tu. Przejazd bramy miał 3m
szerokości, a cała brama mia-
ła rozmiar mniej więcej 7x9
m. Nad bramą stała wieża o
wysokości prawie 20 m.

Wspomniana wieża wraz
z bramą zostały rozebrane
w połowie XIX w. Wtedy też
wykonana została dokumen-
tacja architektoniczna, rysunek
elewacji, rysunek przekroju
i obrys fundamentów. Te do-
kumenty znalazły się kilka lat
temu w Muzeum w Gliwicach
i zostały opublikowane. Ar-
cheolodzy właśnie znaleźli ma-
terialne pozostałości tej bramy.
Datowanie tego obiektu nie

jest jeszcze do końca określone,
na pewno obiekt jest młodszy
od najstarszych budowli na
warstwie posadniczej - czyli
tych związanych z funkcjono-
waniem miasta – które rów-
nież odkryto podczas remontu
ulicy Basztowej – jak poinfor-
mował nas Marcin Pater-

noga mowa tu o pozostało-
ściach drewnianej drogi z XIV
wieku.  Kiedy zakończymy
badania to będziemy znali
dokładnie chronologię umoc-
nień miejskich w tym miej-
scu.

To nie pierwsze odkrycie ar-
cheologiczne podczas remontu
gliwickiej starówki. Trwa ko-
lejny etap prac na Starówce.
Przy Kościele Wszystkich Świę-
tych archeolodzy odkryli mię-
dzy innymi cmentarz z prze-
łomu XIII i XIV wieku, a na
ulicy Pod Murami – przy tar-
gowisku - odkopano fragment
muru miejskiego.

Brama do Gliwic

Pomimo niedawnych tragicz-
nych wydarzeń z udziałem ro-
werzystów okazuje się, że ro-
wer to stosunkowo bezpieczny
środek transportu - przynajm-
niej w Gliwicach. Jak wynika
z policyjnych statystyk w roku
2014 na gliwickich drogach
zginęło dwóch rowerzystów,
w 2013 ofiar śmiertelnych nie
było w ogóle. Widać też wyraź-
nie, że w okresie, którego do-
tyczy policyjna statystyka, czyli
lat 2006-2014 ogólna liczba
wypadków i kolizji z udziałem
rowerzystów systematycznie
spadała.

To dobrze prognozuje na przy-
szłość, tym bardziej, że w mie-
ście ma przybyć tras rowero-
wych. Koncepcja budowy tras
rowerowych DDR przewiduje
trzy etapy realizacji docelo-
wego układu. Pierwszy uw-
zględnia zasadniczy szkielet

komunikacyjny ścieżek pro-
wadzących z centrum w różne
części miasta, o łącznej dłu-
gości 128 km. Przygotowano
także wstępne kosztorysy dla
poszczególnych etapów i od-
dzielnie dla konkretnych tras.
Pierwsza z tras ma przebiegać
od centrum miasta, przez oko-
lice budowanej Hali Gliwice,
dzielnicę Sośnica i kończyć
się na granicy z Zabrzem. Jeśli
nic nie stanie na przeszkodzie
to trasa ta powinna być od-
dana do użytku w tym samym
czasie co Hala Gliwice. Pod
koniec marca Urząd Miejski
ogłosił również przetarg na
odtworzenie nawierzchni tras
rowerowych znajdujących się
poza pasem dróg publicznych.
Czy te inwestycje wpłyną na
bezpieczeństwo rowerzystów?
Na efekty trzeba będzie po-
czekać kilka lat. Jak mówi
Marek Słomski z Komendy

Miejskiej Policji w Gliwicach
dzisiejszym społeczeństwem
rządzi czas. Mamy go za mało,
ciągle się gdzieś spieszymy
i w tym pośpiechu nie widzimy
drugiego człowieka. Spieszący
się kierowcy samochodów wy-
muszają pierwszeństwo na ro-
werzystach, spieszący się ro-
werzyści pomimo zakazu nie-
spodziewanie wjeżdżają na
przejścia dla pieszych, co częs-
to kończy się tragicznie. 
I trudno się z nim nie zgodzić.

Dbajmy więc o swoje bezpie-
czeństwo rozsądną jazdą bo
nikt za nas tego nie zrobi i ża-
dne ścieżki rowerowe nie po-
mogą, jeśli zabraknie nam roz-
wagi podczas poruszania się
na dwóch kółkach. W starciu
z samochodem zawsze jesteś-
my na przegranej pozycji nawet
wtedy, gdy prawo jest po naszej
stronie.

Rowerem
coraz bezpieczniej



Dzień otwarty HALI GLIWICE na bis

P R O M A C J A

Liczba zwiedzających – podobnie jak rok
temu – jest ściśle określona ze względu na
ograniczenia nałożone przez głównego wy-
konawcę  obiektu. Trzeba pamiętać, że jest
to plac budowy, na którym trwają  prace!
Jednorazowo na teren HALI będzie mogła
wejść grupa 20 osób. Zwiedzanie rozpocznie
się o godz. 10.20 i potrwa do 16.00 – po-
szczególne grupy będą wchodziły na budowę
co 20 minut. Każdą grupę  oprowadzi
przedstawiciel wykonawcy, który opowie
o przebiegu prac. W planach jest m.in.
wejście na arenę główną oraz na trybuny.
Ostatnie oprowadzanie rozpocznie się
o godz. 15.40.

Uruchomienie systemu rezerwacji plano-
wane jest na 18 maja (godz. 8.00). Zgłaszać
się będzie można na dwa sposoby. Dla
osób korzystających z internetu przygoto-
wany został formularz rejestracyjny na
stronie www.dzienotwarty.gliwice.eu.
Należy wybrać w nim preferowaną godzinę
wejścia na budowę i wpisać  swoje dane w
puste pola. Po kliknięciu przycisku „Wyślij”
otworzy się karta, na której można sprawdzić
poprawność danych oraz ostatecznie po-
twierdzić rezerwację. Ostateczny termin

rejestracji internetowej upłynie 27 maja
o godz. 16.00. Zgłaszający się otrzymają
potwierdzenie rezerwacji za pośrednictwem
poczty elektronicznej lub telefonicznie. 

Osoby, które nie korzystają z inter-

netu, będą mogły pobrać i wypełnić

na miejscu tradycyjne formularze w

Biurze Obsługi Interesantów UM.

Takie formularze będzie można skła-

dać do 22 maja do godz. 15.00. Wej-

ście na plac budowy Hali Gliwice zlo-

kalizowane będzie za Lodowiskiem

„Tafla” przy ul. Akademickiej 29.

Dniu Otwartemu HALI GLIWICE towa-
rzyszyć będzie sympatyczna impreza dla
małych i dużych, organizowana na terenie
pobliskiego Parku Chrobrego. Od godz
12.00 do 18.00 zapraszamy wszystkich gli-
wiczan na Festyn z Okazji Dnia Dziecka!
Będzie się działo – zaplanowano m.in.:
występy na scenie, animacje, konkursy,
gry i zabawy. 
Wstep – rzecz jasna – wolny!
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Ponad 300 osób skorzystało w ubiegłym roku z możliwości obejrzenia
od środka placu budowy HALI GLIWICE. Teraz czas na Ciebie! 
Do wspólnego zwiedzania obiektu zapraszamy tym razem w sobotę,
30 maja.
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Co się działo i dlaczego gliwickie
juwenalia są wyjątkowe? Przede
wszystkim dlatego, że mają bardzo
długą historię. Pierwsze IGRY zor-
ganizowano w 1956 roku! Niewiele
jest w kraju uczelni, które mogą się
pochwalić tak długą tradycją stu-
denckiej imprezy. Poza tym nazwa,
która wiąże się bezpośrednio z his-
torią samej Politechniki Śląskiej.
Gliwicką uczelnię zakładali profe-
sorowie, którzy przyjechali do Gliwic
z Lwowa, a w języku ukraińskim
„igry” oznaczają po prostu zabawę.
Warto też nadmienić, że gliwickie
juwenalia organizują wyłącznie stu-
denci.

Tegoroczna edycja imprezy była szczególna
również z innych względów. Przez ostatnie
10 lat studenci bawili się na terenie gliwickiego
lotniska, w tym roku zapadła decyzja, by im-
preza  wróciła do campusu akademickiego. -
Chcieliśmy trochę ulżyć mieszkańcom Gliwic,
gdyż nie wszyscy są zwolennikami  Juwenaliów.
W campusie jest kameralniej i bliżej z centrum
miasta. Dlatego też podjęliśmy decyzję o po-
wrocie do tradycji i w tym roku bawiliśmy się
przy ul. Akademickiej, w pobliżu Ośrodka
Sportu Politechniki Śląskiej” - powiedziała
nam Agata Janas z samorządu studenckiego.
Tydzień igrowy rozpoczął się w poniedziałek
11 maja Kabaretonem, podczas którego wy-
stąpiły kabarety „Czesuaf” i „DNO”. W Centrum
Kultury Studenckiej „Mrowisko” zobaczyliśmy
też Akademicki Teatr Remont, a wieczorem
w studenckiej „Spirali” odbyła się Jam Ses-
sion.
Wtorek 12 maja był dniem Gry Miejskiej i po-
kazu filmów, który odbył się pomiędzy aka-
demikami Piast i Ziemowit. Dniem sportu
była środa – wtedy też został rozegrany mecz
w nowej dyscyplinie, jaką jest MOPEJ, czy

hokej przy użyciu mopa i mydła. Tego dnia
można było również zarejestrować się do bazy
DKMS, czyli Bazy Dawców Komórek Macie-
rzystych, oraz wziąć udział w szkoleniu pierw-
szej pomocy, które przeprowadził Pokojowy
Patrol. Wieczorem w Stołówce Studenckiej
przy ulicy Łużyckiej odbył się wieczór z grami
planszowymi.
Czwartek to dzień, w którym studencka im-
preza weszła w fazę finałową. Ulicami miasta
przeszedł tradycyjny już korowód, który w
tym roku wyruszył nie z placu Krakowskiego,
jak to miało miejsce w latach ubiegłych, a z
Rynku, gdzie studenci otrzymali od prezydenta
Gliwic  symboliczny klucz do miasta. Następnie

ulicami starówki przeszli do campusu akade-
mickiego.  Tam imprezę rozpoczął zwycięzca
przeglądu kapel studenckich, czyli zespół Funk
Da System. 
Później na scenie pojawiły się trzy, doskonale
znane gliwickiej publiczności kapele, czyli Ko-
niec Świata, Farben Lehre oraz Acid Drinkers.
Piątkowe szaleństwo rozpoczęły zespoły, które
wygrały konkurs dla kapel wyłącznie gliwickich
– Prime i Othalan, a wieczorem na scenie
miasteczka akademickiego wystąpił raper Mał-
pa, Jamal i gwiazda wieczoru – T.LOVE. Jak
co roku juwenalia zakończy taniec do nieofi-
cjalnego hymnu IGRÓW – „Tunak Tun Tun”.
Muzyczny klimat tegorocznych Igrów nie był
zaskoczeniem, od lat bowiem studenci Poli-
techniki Śląskiej bawią się w podobnych
brzmieniach – czyli rock, muzyka alternatywna,
hip-hop i reggae. - Pojawiają się głosy, że
może by odejść od tego utartego schematu,
jednak zdecydowanej większości odpowiada
właśnie to, że nie gramy tylko w jednej stylis-
tyce, ale jest ich kilka. Ponadto zespoły gliwickie
dodały Igrom lokalnego charakteru. - podsu-
mowuje Agata Janas.

„IGRY” oznaczają po prostu zabawę



Na czwartkowej sesji Rady
Miasta podjęto uchwałę przy-
znającą honorowe obywatel-
stwo Januszowi Steinhoffowi. 

Janusz Steinhoff urodził się
24 września 1946 w Gliwicach.
W 1974 roku ukończył studia
na Wydziale Górniczym Poli-
techniki Śląskiej, gdzie w 1985
roku uzyskał tytuł naukowy
doktora. Z górnictwem i ochro-
ną środowiska związał swoją
przyszłość – jest specjalistą
z zakresu przeróbki kopalin
stałych, górnictwa i procesów
jego restrukturyzacji. W 1980
roku był współzałożycielem
NSZZ „Solidarność” na Poli-
technice Śląskiej i do 1989
roku prowadził działalność
opozycyjną. Podczas obrad
Okrągłego Stołu doradzał jako
ekspert w zakresie górnictwa
z ramienia „Solidarności”. 

Był również posłem na Sejm
RP dwóch kadencji. W la-
tach 1990–1994 był prezesem 

Wyższego Urzędu Górniczego
a w latach 1996–1997 wice-
prezesem Regionalnej Izby
Gospodarczej w Katowicach.
W latach 90. należał do lide-
rów Partii Chrześcijańskich
Demokratów, następnie wstą-
pił do AWS. Od 31 paździer-
nika 1997 do 19 października
2001 zajmował urząd ministra
gospodarki w rządzie Jerzego
Buzka. Od czerwca 2000 był
również wicepremierem.
W 2004 był wśród założycieli
Partii Centrum, 27 listopada
2004 został jej przewodniczą-
cym - 2 września 2008 partia
została wykreślona z ewidencji.
W 2005 został odznaczony
Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski. 

W uzasadnieniu podjętej
uchwały czytamy:

Merytoryczne podejście do
ważnych kwestii społeczno-
gospodarczych oraz propo-
nowane rozwiązania spraw
wzbudzających kontrowersje

wielokrotnie sprawiało, że
jego głos był istotny dla po-
myślnego rozstrzygnięcia
wielu ważnych kwestii pub-
licznych w tym także doty-
czących bezpośrednio Gliwic.
Spośród najważniejszych na-
leży wymienić m.in. wsparcie
zakończonych sukcesem dzia-
łań Samorządu Miasta Gli-
wice na rzecz rezygnacji
z odpłatności za gliwicki od-
cinek autostrady A4, konsek-
wentne starania o remont
dworca PKP oraz o utrzyma-
nie uzasadnionego ekono-
micznie połączenia kolejowe-
go między Gliwicami a War-
szawą. Ostatnią sprawą,
w której doświadczenie i kom-
petencje Janusza Steinhoffa
okazały się kluczowe, były
negocjacje z rządem dotyczą-
ce planów restrukturyzacji
Kompanii Węglowej, w wy-
niku których wycofano groź-
ny dla miasta i nieuzasad-
niony ekonomicznie pomysł
likwidacji KWK Sośnica.

Janusz Steinhoff 
honorowym obywatelem Gliwic

W piątek, w kinie Amok odbyła
się doroczna Gala Gliwickiego
Sportu. Prezydent nagrodził
najlepszych gliwickich spor-
towców już po raz siódmy.
Sukcesów sportowych w po-
przednim roku nie brakowało!
Ciężka praca sportowców z pew-
nością się opłaciła - reprezen-
tanci Gliwic przywieźli medale
z całego świata, dostarczając
nam sporo emocji i powodów
do dumy. Za osiągnięcia spor-
towe w 2014 roku Prezydent
Miasta Gliwice nagrodził i wy-
różnił 80 sportowców oraz 31
trenerów i działaczy. Najmłod-

szy z nich miał zaledwie 11
lat! Kto znalazł się na liście
najlepszych gliwickich spor-
towców? 

Zawodnicy nagrodzeni za
wyniki sportowe osiągnięte
w 2014 roku w dyscyplinach
indywidualnych - to grupa 41
młodych, znakomitych spor-
towców, którzy mają na swoim
koncie medale i wyróżnienia
w zawodach o randze rozgry-
wek pucharowych oraz mist-
rzostw, nie tylko Polski ale
Europy a nawet Świata. Są
wśród nich m.in.: Szymon

Wąs – kickbokser z Gliwic-
kiego Stowarzyszenia Walk
Wschodnich „Najemnik”, Łu-

kasz Ważny z Klubu Spor-
towego „Kodokan” a także ju-
docy z  Klubu Środowiskowego
AZS Politechniki Śląskiej, aż
13 szermierzy, 5 modelarzy
lotniczych z Gliwickiego Sto-
warzyszenia Modelarzy Lot-
niczych, żeglarz, kolarze, oraz
bokserzy.  Prezydent nagrodził
też wielu trenerów. Pełną listę
wyróżnionych osób można
znaleźć na naszej stronie
www.dzisiajwgliwicach.pl

Prezydent
nagrodził najlepszych
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W zeszły czwartek odbyło

się losowanie grup turnieju

„Za 1 Uśmiech”. Cały do-

chód z turnieju przezna-

czony jest na wyjazd na

wakacje dla dzieci z Domu

Dziecka nr 2 w Gliwicach.

Zasady zbiórki pieniędzy są
bardzo proste: Uczestnicy
wpłacają określoną kwotę
wpisowego - udział każdej
drużyny pokrywa koszt mie-
sięcznych wakacji dwójki dzie-
ci. Oprócz tego w sprzedaży
będą cegiełki - w symbolicznej
cenie 5 zł - z których dochód
przeznaczony zostanie na

wsparcie dla dzieci. Oprócz
tego będzie można nabyć pa-
miątkowe koszulki i kubki. 

Samo losowanie wyglądało
jak w piłkarskiej lidze mist-
rzów. Uczestnicy turnieju,
sponsorzy, media, specjalna
oprawa techniczna, opraco-
wana na potrzeby turnieju
komputerowa aplikacja, dzię-
ki której wszyscy mogli śledzić
podział na grupy i aktualizo-
wany na bieżąco terminarz.
Piłki w których znajdowały
się nazwy drużyn z koszyczka
wyciągały dzieci. Losowanie
poprowadzili Andrzej Słu-

gocki – laureat konkursu na
najlepszego spikera piłkar-
skiej ekstraklasy.

Głównymi pomysłodawcami
oraz organizatorami projektu
są Jerzy Wojewódzki, pre-
zes Gliwickiego Towarzystwa
Sympatyków Piłki Nożnej Pię-
cioosobowej „Piątka” i  Jaro-

sław Jenczmionka, prezes
jednej z czołowych drużyn
Pierwszej Polskiej Ligi Futsalu
Nbit Gliwice. Twarzą IV edycji
turnieju jest były reprezentant
Polski - Kamil Kosowski. Pat-
ronat honorowy nad zawo-
dami objął prezydent Gliwic. 

„Za➊ Uśmiech”
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W tym tygodniu imieniny
obchodzą 

 Feliks (poniedziałek)
— mężczyzna o tym imieniu
bardzo ceni sobie wygodne życie
pozbawione trosk, a także
dostatek i luksus w postaci dale-
kich podróży, wydatków na
wszystko, co mu się zamarzy,
a kiedy jest związany obowiąz-
kami rodzinnymi, z oczywistych
względów musi zweryfikować
swoje życiowe plany. 

 Piotr (wtorek)
— Piotr wyróżnia się spośród
innych ludzi swoją dobrocią.
Ma bardzo czułe i współczujące
serce i łatwo jest zagrać na jego
uczuciach. Ludzie często wyko-
rzystują jego skłonność do
niesienia pomocy absolutnie
każdemu, kto tylko o nią
poprosi. 

 Bernard (środa)
— jest osobą ciekawą wszyst-
kiego, zna wszystkie ploteczki.
Ma bardzo dobre serce, z natury
altruista. Jest duszą towarzys-
twa. Znajomi mówią o nim, że
jest jedną z tych osób bez której
byłoby nudno. Odniesie sukces
jako handlowiec, bankowiec lub
adwokat.

 Wiktor (czwartek)
— to mężczyzna nastawiony na
realizację, lubi porównywać się
z innymi i czuć się liderem. Nie-
kiedy bywa zazdrosny o par-
tnerkę. Jest wspaniałym ojcem,
poświęca dużo czasu na wspie-

raniu rozwoju intelektualnego 
i fizycznego dzieci.

 Julia (piątek)
— to kobieta zmysłowa i czaru-
jąca. Roztacza wokół siebie 
aurę tajemniczości, przez co
niezmiennie cieszy się zaintere-
sowaniem płci przeciwnej. Jest
bardzo lojalna, niekiedy przy-
jaźń ceni bardziej niż miłosne
podboje.

 Iwona (sobota)
— to kobieta pełna życia, bardzo
spontaniczna i żywiołowa. Bywa
uparta, ma własne przekonania,
których nie zamierza zmieniać.
Iwona ma wielkie marzenia,
które nadają sens jej życiu.
Nigdy nie traci optymizmu oraz
wiary w to, że cały wszechświat
będzie jej sprzyjał w dążeniu do
celu.

 Joanna (niedziela)
— osoby o tym imieniu cechuje
silna wola i duża pracowitość,
której nieraz towarzyszy perfek-
cjonizm. W miłości jest twarda 
i dumna, mężczyzna musi się
naprawdę postarać, by pokazać,
że jest jej wart. Joanna nie znosi
bycia kontrolowaną, dlatego
najchętniej kierowałaby wszyst-
kimi. Doskonale czuje się w roli
matki, jest w stanie poświęcić
bardzo dużo dla dobra rodziny 
i bliskich.
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