
– Bardzo się 
cieszę, że już 
po raz dziesiąty możemy 
rozpocząć wspólne świętowanie 
– mówi prezydent Zabrza Małgo-
rzata Mańka-Szulik, koordynator 
Metropolitalnego Święta Rodzi-
ny, któremu w tym roku przy-
świeca hasło „Rodzina źródłem 
miłości”. – Musimy dbać, żeby 
tę miłość rozwijać, dzielić się 
nią, powodować, żeby tej miło-
ści było wokół nas coraz więcej. 

Z miłości wszystko 
bierze swój początek. 

To właśnie od miłości przecież 
zaczyna się rodzina, a kochająca 
się rodzina umie dzielić się tą mi-
łością z przyjaciółmi, znajomymi, 
z każdym bliźnim potrzebującym 
gestu serca – dodaje.
– Nie byłoby Metropolitalnego Świę-
ta Rodziny bez współpracy wielu 
podmiotów. Jestem za to ogromnie 
wdzięczny. Szczególne podziękowa-
nia należą się samorządom – pod-

kreśla arcybiskup Wiktor Skworc, 
metropolita katowicki i honorowy 
patron przedsięwzięcia. – Jestem 
przekonany, że tegoroczna edycja 
Święta stanie się czasem wzrasta-
nia naszych rodzin we wzajemnej 
miłości – dodaje.
W sobotniej inauguracji uczest-
niczył wiceminister sprawie-
dliwości Michał Wójcik, który 
w resorcie ma niebawem przejąć 
Departament Spraw Rodzinnych 
i Nieletnich. – Rodzina to funda-

ment zdrowego państwa. Jest 
nośnikiem patriotyzmu, kultury, 
tradycji, wychowania, bliskości 
z religią. Bardzo się cieszę, że 
mogę być tu kolejny raz i się 
ubogacać – zaznacza minister 
Michał Wójcik.
Wydarzenia wpisujące się w pro-
gram tegorocznej edycji przedsię-
wzięcia potrwają do 11 czerwca. 
Szczegółowe informacje można 
znaleźć na stronie internetowej 
www.swieto-rodziny.pl.  (hm)
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Tour de 
Pologne 
wjedzie 
do Zabrza!

Strona 12

W DOMU MUZYKI I TAŃCA W ZABRZU ZAINAUGUROWANE 
ZOSTAŁO X METROPOLITALNE ŚWIĘTO RODZINY

RODZINNE ŚWIĘTOWANIE 
ROZPOCZĘTE

Zespół Carrantuohill z Anną Buczkowską oraz młodzi artyści 
z grupy tańca irlandzkiego Salake zachwycili w sobotę 

publiczność podczas koncertu inaugurującego jubileuszową 
edycję Metropolitalnego Święta Rodziny. Wpisujące się w jego  

program festyny, koncerty, spektakle, konferencje i inne 
wydarzenia potrwają do pierwszych dni czerwca.

Arcybiskup Wiktor Skworc i prezydent Małgorzata Mańka-Szulik

Przed publicznością 
zaprezentował sie zespół 

Carrantuohill 
z Anną Buczkowską

– Bardzo się 
cieszę, że już 

Z miłości wszystko 
bierze swój początek. 

Mali artyści 
z zespołu Salake
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Tour de
Pologne
wjedzie 
do Zabrza!

Strona 4

Dam pracę,  
usługi, auto-moto,  

zdrowie, inne

Ogłoszenia
drobne Gliwickie  

fauny wróciły 
na miejsce
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Do tej pory na osiedlu przy ul. 
Żywieckiej powstały już trzy blo-
ki. W każdym z nich znalazło się 
szesnaście mieszkań. W trzech 
kolejnych blokach przewidziano 
łącznie 31 lokali. To mieszkania 
jedno, dwu oraz trzypokojowe o 
powierzchni od 37,5 do ponad 
78 metrów kwadratowych. 
– Z osiedla budowanego przy 
ulicy Żywieckiej blisko jest za-
równo do autostrady A4, jak 
i centrum miasta. Jednocześnie 
okolica jest bardzo spokojna 
i malownicza – zwraca uwagę 
Franciszek Paśmionka, prezes 
Międzygminnego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego 
w Tarnowskich Górach.
– To osiedle pięknie wkompono-
wuje się nie tylko w dzielnicę, 
ale w całe miasto. Jest bardzo 
dobrze usytuowane. Myślę, że 
każdy, kto szanuje swój czas, 
marzy o takim miejscu do za-
mieszkania – podkreśla prezy-
dent Zabrza Małgorzata Mań-
ka-Szulik.
Aby zamieszkać w wybranym 
lokalu, wystarczy partycypacja 
w kosztach jego budowy oraz 
wpłata kaucji w wysokości 12- 
krotnego czynszu. Szczegółowe 
informacje na temat oferty moż-
na uzyskać w siedzibie MTBS 
przy ul. Towarowej 1 w Tarnow-
skich Górach i pod numerem 
telefonu 32 380 90 06 lub 285 
28 97. (hm)

Budowa trzech kolejnych bloków ruszyła 
na osiedlu powstającym przy ul. Żywieckiej 

w Zabrzu. Budynki mają być gotowe w połowie 
2018 roku. Docelowo na osiedlu ma stanąć 
dwanaście bloków, w których będzie mogło 

mieszkać ponad 150 rodzin. 

OSIEDLE PRZY ŻYWIECKIEJ 
SIĘ ROZRASTA

Docelowo na osiedlu 
ma powstać dwanaście bloków

ZABRZAŃSKA INWESTYCJA MIĘDZYGMINNEGO 
TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO 

NABIERA CORAZ WIĘKSZEGO ROZMACHU

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

Kolorowe budynki z daleka przyciągają wzrok

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik 
i prezes Franciszek Paśmionka

Gotowe są już trzy budynki
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Przystanki bez ławek i wiat

Pasażerowie nadal będą musie-
li siadać na gzymsach, parape-
tach czy opierać się o śmietnik. 
Ze względu na opinię ZDM, Wy-
dział Przedsiębiorstw Gospo-
darczych i Usług Komunalnych 
odniósł się negatywnie do 
prośby radnego, Jana Pająka, 
o postawienie wiat przystanko-
wych i/lub montaż ławek na wy-
branych przystankach na Placu 
Piastów oraz na Zwycięstwa.

Do redakcji Gazety Miejskiej 
od dawna wpływają skargi gli-
wiczan na zaistniałą sytuację. 

Od kiedy przystanek na 
ulicy Zwycięstwa, spod 
Urzędu Miasta został 

przeniesiony za skrzyżo-
wanie z ulicą Wyszyń-
skiego, pasażerowie nie 

mają gdzie usiąść.

 – Proszę o interwencję doty-

czącą przesuniętego przystan-
ku autobusowego spod Urzędu 
Miasta za skrzyżowanie przy 
ul. Zwycięstwa. Pod UM były 
ławki, na których można było 
poczekać na autobus. Aż się 
prosi żeby w nowym miejscu 
też postawić ławki, niekoniecz-
nie szerokie. To duże ułatwie-
nie dla osób, szczególnie 
starszych, oczekujących na 
przyjazd autobusu. Nie utrudni 
to przejścia pieszych. Proszę 
o zajęcie się tym tematem – 
pisze Czytelnik.

 – Zarząd Dróg Miejskich 
w uzasadnieniu swojej decyzji 
w kwestii wiat na przystankach 
Gliwice Zwycięstwa, Gliwice 
Dworzec PKP, Gliwice Plac 
Piastów jako przeciwwska-
zanie podaje duże natężenie 
ruchu kołowego i pieszego, czy-
li pogorszenie warunków bez-
pieczeństwa drogowego oraz 
planowaną inwestycję drogową 
zmieniającą układ komunika-
cyjny w rejonie Placu Piastów 

i Zwycięstwa – można przeczy-
tać w odpowiedzi urzędników.

Tylko na jednym z pro-
ponowanych przez 

radnego przystanków 
udało się postawić wia-

tę. Realizacja innych 
została zablokowana 

przez Zarząd Dróg 
Miejskich. W odmow-
nym piśmie urzędnicy 
nie odnoszą się jednak 
do propozycji ustawie-
nia ławek, które zajmo-
wałyby znacznie mniej 

miejsca.

 – Jestem zaskoczony. W ubie-
głym roku urzędnicy byli na tak, 
a teraz są na nie – komentuje 
Jan Pająk.

17 maja radny złożył do Za-
stępcy Prezydenta Miasta 
Gliwice, Piotra Wieczorka, 
wniosek o spotkanie z przed-
stawicielami Zarządu Dróg 
Miejskich oraz Wydziału 

Przedsięwzięć Gospodarczych 
i Usług Komunalnych Urzędu 
Miasta w miejscach, gdzie 
miałyby zostać postawione 
ławki, zadaszenia oraz wiaty. 
Pozostaje nadzieja, że w wy-
niku tych konsultacji gliwicza-
nie korzystający z komunikacji 
miejskiej wreszcie zostaną 
wysłuchani.
 (żms)

r e k l a m a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Brak dobrej woli urzędników, czy ogranicze-
nia wynikające z przepisów? Zarząd Dróg 
Miejskich negatywnie zaopiniował wnio-
sek radnego o ustawienie elementów małej  
architektury na przystankach.
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Ogłoszenia drobne  
również na portalu
 gazeta-miejska.pl

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

 Ô Skup złomu i metali 
kolorowych, demontaż 
konstrukcji stalowych, ogro-
dzeń, pieców, maszyn itp. 
Możliwość dojazdu z wagą. 
Płatność gotówką. Bezpłatny 
transport. 515-191-401.

dam pracę
 Ô Operator wózka widłowego 

poszukiwany! Wymagana ksią-
żeczka sanepidu lub gotowość 
do jej wyrobienia. Gliwice, 
Trynek. 601 930 201.

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

usługi
 Ô ! SERWIS KOMPUTE-

ROWY, dojazd do klienta, 
tel. 798-867-888, www.
pcpomoc.com

 Ô !Czyszczenie dywanów (u 
klienta lub odbiór) tapicerek. 
Sprzątanie. Mycie okien. Fir-
ma Blitz. Tel. 32-234-2172, 
kom.510-286-736.

 Ô AGD Naprawa pralek, 
lodówek, term, ogrzewaczy. 
Montaż inst. elektr. i usuwa-
nie awarii. 694-506-777.

 Ô ELEKTRYK - Pomiary 
ochrony przeciwporażeniowej-
-protokoły. Zaświadczenia dla 
energetyki. Podłączenia płyt 
indukcyjnych - wpis do gwa-
rancji. Prowizorki budowlane. 
Przeróbki instalacji. Usuwanie 
awarii itd. UPRAWNIENIA 
E+D. tel. 508-145-905, www.
abirox.pl

 Ô KOMPLEKSOWE REMON-
TY MIESZKAŃ, ŁAZIENEK: 
hydraulika, kafelkowanie, 
gładzie, malowanie, elektry-
ka,itp. Tel. 698-264-691.

 Ô Malowanie od 3 zł/m2 
tapety, gładzie, panele, wyce-
na gratis, odsuwamy meble. 
Tel. 724-526-713.

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

 Ô Nowo otwarta Kance-
laria Prawna, promocyjne 
ceny. Gliwice Rynek 22/3, 
606-656-005 lub 508-178-
554. Obsługa Firm i osób 
prywatnych.

 Ô Przeprowadzki wywóz 
starych mebli, rtv, agd, 
rozbiórki i wyburzenia. Tel. 
503992431.

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. 10-16.00

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

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

W wydaniu wtorkowym ukazują się ogłoszenia zamówione i opłacone najpóźniej do piątku

P a r T N e r . . . .

 Ô Praca dla tynkarza mazo-
wieckie płatne co tydzień 12-
13 m2  tynku 519421542.

 Ô Restauracja McDonald's 
Gliwice poszukuje pracowni-
ków - 698 362 515.

zdrowie
 Ô Protezy zębowe na NFZ 

bez kolejek. Tel. 730 710 
102.

auto-moto
 Ô AUTO SKUP dojazd gratis, 

gotówka od ręki, osobowe i 
dostawcze. 509-046-998.

 Ô Auto skup za gotówkę. 
Każdy stan, dojeżdżamy do 
Klienta. 507-572-625.

 Ô Kupię wszystkie samocho-
dy do 10 tys. zł. Dojazd do 
klienta. Nr tel. 791-504-901.

 Ô Skup samochodów, całe, 
rozbite, dojazd do klienta. 
Tel. 514-077-737.

inne
 Ô BOUTIQUE LAPLAYA78, 

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

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

 Ô WĘGIEL WORKOWANY, 
orzech, eko-groszek, flot, 
dowóz do klienta. Tel. 515-
191-401.
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 – Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji Sp. z o. 
o. w Gliwicach informuje, że 
niniejszy przetarg na wybór 
dzierżawcy hali widowiskowo 
– sportowej w Gliwicach uznaje 
się za nierozstrzygnięty z uwa-
gi na fakt, że jedyna złożona 
oferta nie spełnia wymogów 
określonych w Specyfikacji 
Przetargowej – czytamy w la-
konicznej informacji na stronie 
Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Komunikacji w Gliwicach, miej-
skiej spółki, która sprawuje pie-
czę nad obiektem.

Do przetargu przystąpiły trzy 
podmioty. GIG Sp. z o. o., Pol-
skie Towarzystwo Wspierania 
Przedsiębiorczości S.A. oraz Wi-
zja Multimedia Sp. z o. o. Tylko 
jedna z tych firm złożyła swoją 
ofertę. Jak się jednak okazuje 
– niekompletną. O szczegółach 
postępowania PWIK jednak na 

razie milczy. O sprawie będzie-
my informować na bieżąco.

Przypomnijmy, 
zakończone postępo-
wanie jest trzecim na 
wybór operatora Hali 

Gliwice. Ostatnio, 
w lutym tego roku 

żadna ze startujących 
firm nie zdecydowała 
się na złożenie oferty.

– Nie zrobiliśmy tego, ponieważ 
wymagania finansowe posta-
wione przez Miasto były zbyt 
wysokie. W mojej ocenie żaden 
z podmiotów działających na ryn-
ku i zajmujących się tego typu 
działalnością, nie byłby w stanie 
spełnić takich oczekiwań – mówił 
nam wówczas Wojciech Kuśpik, 
Prezes Zarządu Grupy PTWP SA.

Już na początku roku 
urzędnicy sprawę 
wyboru operatora 

kosztownego obiektu 
nazywali „gardłową”, 

a kolejne niepowo-
dzenie przybliża 

Miasto do scenariu-
sza, o którym w ku-

luarach mówi się 

od dawna. Zamiast 
dzierżawcy zewnętrz-
nego, obiektem może 
zarządzać PWiK albo 
specjalnie utworzona 
do tego celu komu-

nalna spółka.

Niezależnie od ostatecznego 
wyboru już teraz wiadomo, że 

przyszły organizator wydarzeń 
na obiekcie nie będzie miał ła-
twego początku. Pierwsza im-
preza w Hali planowana jest na 
lipiec przyszłego roku. Z punktu 
widzenia dużych imprez i kon-
certów, czasu na zapewnienie 
atrakcyjnej oferty jest już więc 
bardo mało. 

Jeżeli Hala ma być czymś wię-
cej niż tylko kosztowną skar-
bonką, musi sprawnie trafić na 

sportowo-kulturalną mapę wy-
darzeń w kraju. Pierwsze mie-
siące jej funkcjonowania pod 
względem promocyjnym mogą 
być więc kluczowe. A warto 
przypomnieć, że obiekt ma na 
swoich fundamentach solidne 
brzemię inwestycji, która po-
chłonęła ok. 360 mln złotych, 
w całości pokrytych z portfela 
mieszkańców Gliwic.

Michał Szewczyk

r e k l a m a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dni
Otwarte
27-28

MAJ
godz. 12:00-18:00

ETAP 5 już w sprzedaży

www.dom100.eu tel. 512-408-409

od319 000 PLN

Bon na rodzinne wakacje
7 000 PLN

PROMOCJA

Fiaskiem zakończyło się trzecie z rzędu postę-
powanie przetargowe na wybór operatora Hali 
Gliwice. Magistrat rozstrzygnięcia na razie 
nie komentuje, ale coraz więcej wskazuje, że 
celowo bądź z konieczności, obiekt trafi pod 
zarząd jednej z miejskich spółek.

Nikt nie chce Hali

Pierwsza impreza w Hali planowana jest na lipiec przyszłego 
roku. Z punktu widzenia dużych imprez i koncertów, czasu  
na zapewnienie atrakcyjnej oferty jest już bardo mało...
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Fortel sklepu wydłużył drogę

Lokalizacja sklepu sprzedające-
go alkohol jest w Gliwicach do-
puszczona uchwałą Rady Mia-
sta w odległości nie mniejszej 
niż 50 m od obiektu chronione-
go, jakim jest m.in. budynek ko-
ścioła, szkoła czy przedszkole. 
Przepisy prawa miejscowego 
określają również, że dystans 
ten ma być mierzony wzdłuż 
ciągów komunikacyjnych, od 
bramy obiektu do wejścia do 
sklepu.

W tym miejscu od lat znajduje 
się postój dla taksówek, był 

tutaj również sklep z butami, 
który jakiś czas temu został 
zlikwidowany. Zastąpił go lokal 
spożywczo-monopolowy, znaj-
dujący się pozornie w bliskiej 
odległości od kościoła pod 
wezwaniem Św. Bartłomieja.

W rzeczywistości 
aby wejść do sklepu 
monopolowego, od 

bramy prowadzącej na 
schody do kościoła, 

trzeba pokonać  

53 kroki o długości 
około 1 m, mierząc 

od drzwi do budynku 
kościoła, 76 kroków.

Efekt ten został uzyskany dzięki 
zasadzeniu w miejscu dawnego 
wejścia do sklepu obuwnicze-
go - żywopłotu. Aby wejść do 
„monopolowego" należy poko-
nać około 35 „dużych" kroków 
więcej. To powoduje, że funkcjo-
nowanie lokalu w bezpośrednim 
sąsiedztwie kościoła mieści się 
w prawie. (żms)

Akcję pt. Tańczymy z SERCEM – 
ZUMBA Maraton po raz siódmy 
zorganizowała gliwicka Funda-
cja „Biegamy z Sercem”. Spon-
sorem imprezy była Firma Gru-
pa Dąbrowscy z Zabrza, która 
w ramach akcji zorganizowała 
Rodzinny Piknik Dacii.

Maraton charytatywnie poprowa-
dzili licencjonowani instruktorzy 
ZIN: Joanna Dziedzic, Dorota Ste-
blok, Angelika Wielgan, Radek 
Nosal oraz pochodzący z Kuby 
Asley Bell Vives. Na rozgrzewkę 
pokaz tańca i akrobacji dało 40 
dziewczyn z Klubu Sportowego 
ACTIVE z Pawłowic, który zawitał 
do Gliwic specjalnie na tę okazję.

Kolejny raz Malczusia TEAM brał 
udział w akcji Tańczymy z Ser-
cem – tym razem w 58 osobo-
wym składzie. Jak zawsze była 
cudowna atmosfera i pomimo 

niesprzyjającej pogody wszyscy 
bawili się wyśmienicie – zarów-
no dorośli jak i dzieci, a nawet 
osoby poruszające się na wóz-
kach inwalidzkich. Tańczyła rów-
nież Laura – bohaterka imprezy, 
której uśmiech i zadowolenie 
dawało niesamowitego kopa 
podczas 3,5 godzinnej aktyw-
ności fizycznej. 
 – To wielkie szczęście móc 

pomagać i otaczać się tak wy-
jątkowymi oraz wspaniałymi 
ludźmi – powiedziała Ania Mal-
czewska opiekunka młodzieży 
z ZSO nr 1 w Gliwicach.

Fotorelacja z imprezy do-
stępna jest w internecie, na  
www.tanczymyzsercem.pl,  
a kolejną edycję zaplanowano  
na 17 września. 

Zabytkowy kościół Św. Bartłomieja, w którym 4 razy w tygodniu 
odprawiane są msze, mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie 
sklepu, gdzie oprócz produktów spożywczych, sprzedawany jest 
również wysokoprocentowy alkohol. Jego funkcjonowanie w tym 
miejscu jest jednak legalne, dzięki sprytnemu fortelowi wydłu-
żającemu z pozoru prostą drogę do wejścia

r e k l a m a . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wytańczyli 5.000 zł 
dla Laury

Czarodziejska  
Niedziela w Buku

Dojeżdżało się tam kolejką wą-
skotorową z samych Gliwic. 
Cóż, kolejki już nie ma, ale Buk 
budzi się właśnie do drugiego 
życia. Amfiteatr znowu się za-
pełni i – jak zapewniają właści-
ciele – zapewni interesujące 
propozycje dla całych rodzin. 

Muzyka, teatr, gry, 
zabawy i warsztaty 
będą się odbywały 
przez cały sezon 
letnio-jesienny. 

A start już 4 czerwca. 

Z okazji Dnia Dziec-
ka w Buku odbędzie 
się impreza dla dzieci 
i ich rodziców, pod 
nazwą „Czarodziej-

ska Niedziela”.

Chcecie zobaczyć mistrza 
świata I.A.I Comedy illusion 
– Magika Markusa? Chcecie 
przeżyć niesamowite chwi-
le z Teatrem Lalek Marka 
Żyły? Przyjeżdżajcie! Chce-
cie popróbować swoich sił 
z mikrofonem, wziąć udział 

w warsztatach lalkarskich lub 
wokalnych? 
Będzie też mnóstwo innych 
atrakcji, ognisko pod gołym 
niebem, gry, zabawy i nie tylko 
– zapowiadają organizatorzy.

Wszystko zacznie się o go-
dzinie 11.00 w Amfiteatrze 
Buk w Rudach, przy ulicy 
Brzozowej 37. Wstęp wolny.

Uwaga! Zainteresowanych 
spektaklem lalkowym i udzia-
łem w warsztatach lalkarskich, 
prosimy o zgłoszenia na adres 
amfiteatr.buk@gmail.com

W sobotę na terenie Parku Handlowego 
ARENA 258 uczestników i 5 instrukto-
rów ZUMBY wytańczyło 5.000 zł dla  
11 letniej Laury Zawady. Dziewczynka urodziła się z Dziecięcym Porażeniem 
Mózgowym i wymaga ciągłej rehabilitacji oraz opieki.

Zapewne wielu z naszych Czytelników pamięta słynny na cały 
Śląsk ośrodek wypoczynkowy Buk w Rudach Raciborskich. 
Baseny, amfiteatr, cudowna okolica... 
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W ostatni piątek, po długim remoncie ponow-
nie uruchomiono najbardziej charakterystyczną 
gliwicką fontannę – 3 tańczące fauny.
Fontanna trafiła do pracowni 
Konserwacji Zabytkowej Archi-
tektury Bronisław Mzyk w Tar-
nowskich Górach w lipcu 2016 
roku. Przeszła tam gruntowną 
renowację.

W konstrukcji fontanny popra-
wione zostały fundamenty, 
zmieniono instalację wodno-ka-
nalizacyjną, w tym sposób filtra-
cji wody. Dobrano odpowiedni 
typ dyszy głównego tryskacza 

umożliwiający realizację pier-
wotnej wizji autora – znanego 
artysty prof. Hansa Dammanna.

– Z uwagi na znaczne zużycie 
elementów niecki, została ona 
w całości odtworzona według 
oryginalnego wzoru. Dno misy 
wyłożono mozaiką, która nie 
tylko jest efektowną dekora-
cją, ale będzie też dodatko-
wą warstwą chroniącą przed 
uszkodzeniami mechanicznymi 

– informuje dyrektor Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych 
w Gliwicach, Tadeusz Mazur.

 – Prace konserwatorskie nie 
ominęły także cokołu, który zo-
stał skrupulatnie oczyszczony 
z kilkunastu warstw przeróż-
nych środków konserwujących 
i zabezpieczony zgodnie z obec-
nie obowiązującymi standar-
dami. Profesjonalnie przepro-
wadzona renowacja brązowej 

rzeźby wieńczącej fontannę, 
w tym odczyszczenie z warstw 
wtórnej, zielonej patyny, po-
zwoli uważnym obserwatorom 
obejrzeć dawno niewidziane, 
ostre rysy twarzy skupionych na 
tańcu „diabełków” – podkreśla 
dyrektor.

Fontanna nie figuruje w re-
jestrze zabytków, ale jest 
chroniona pod względem 
konserwatorskim ustaleniami 
obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego. Dlatego zakres 
prac był konsultowany z Miej-
skim Konserwatorem Zabyt-
ków. Modernizacja kosztowała 

ponad 130 tys. zł. Została sfi-
nansowana z budżetu miasta.

Fontanna z trzema 
faunami została 
odlana w Hucie 

Gliwice w 1928 r. 
Ustawiono ją tam 
z okazji zakończe-
nia budowy daw-
nego hotelu „Haus 

Oberschlesien”. 

Tańczące fauny postawiono 

na cylindrycznym cokole z or-
namentem z motywem baranich 
głów i festonów.

Według jednej z legend symbo-
lizują one trzech budowniczych, 
którzy mieli zamiar postawić hotel 
na tyłach Placu Piłsudskiego. Pod-
mokłe tereny zniweczyły im plany, 
firmy zbankrutowały, a postaci 
satyra to właściciele szukający 
w wodzie utopionych pieniędzy.

Druga z legend mówi, że przed-
stawiają burmistrzów Gliwic, 
Zabrza i Bytomia, którzy przed 
wojną nie mogli dojść do poro-
zumienia w sprawie połączenia 
miast.  (żms)/UM(mf)

KONTAKT: redakcja@gazeta-miejska.pl      
tel. 32 230-84-51, kom. 503-10-60-19, 
pn.-pt.  w godz. 10-16.00

Fauny wróciły przed Urząd



70-letni poszkodowany z po-
łamanymi nogami trafił do 
szpitala po tym, jak w za-
parkowanym na osiedlu 
samochodzie właścicielka 
przypadkowo włączyła silnik. 
25-letnia kobieta, sprzątając 
samochód, potrzebowała pod-
łączyć odkurzacz do gniazdka 

samochodowego. W tym celu 
musiała przekręcić kluczyk 
w stacyjce, aby w obwodzie 
elektrycznym pojawiło się 
zasilanie. 

Pech chciał, że skrzynia 
biegów w aucie ustawiona 
była na pozycji "wsteczny", 

a kierująca zbyt mocno prze-
kręciła kluczyk w stacyjce, 
uruchamiając rozrusznik. To 
spowodowało, że samochód 
ruszył do tyłu.

 – Błąd skończyłby się nie-
winnie, gdyby nie zbieg oko-
liczności… Pomiędzy zderza-
kiem fiata, a kontenerem, 
przechodził akurat 70-letni 
mężczyzna. Przygnieciony do 
przeszkody doznał złamania 
kości obu nóg – komentuje 
nadkomisarz Marek Słom-
ski, oficer prasowy KMP 
Gliwice.

Postępowanie w tej sprawie 
prowadzi gliwicka policja.
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Samochody marki audi cieszą 
się niesłabnącą popularnością 
nie tylko kierujących, ale też 
złodziei. Właściciel samochodu 
posiadał jednak zabezpiecze-
nia – przestępców zatrzymał 
mały „pstryczek” zamontowany 
w samochodzie.

 – We wtorek, przed godz. 
5.00 rano nieznani sprawcy 
weszli na zamkniętą posesję 
na terenie gminy Pilchowice, 
gdzie stało zaparkowane audi. 

Poprzez ingerencję w elektroni-
kę samochodu i uszkodzenie 
stacyjki przejechali pojazdem 
niespełna 300 metrów. Potem 
musieli auto porzucić z uwagi 
na... odcięcie dopływu paliwa – 
informuje nadkomisarz Marek 
Słomski, oficer prasowy gliwic-
kiej Komendy Policji. 

Okazuje się, że zapobiegliwy 
właściciel wziął sobie do serca 
porady policji oraz ekspertów 
i zabezpieczył samochód ukry-

tym wyłącznikiem. Postępowa-
nie w sprawie usiłowania kra-
dzieży wszczęto w knurowskim 
komisariacie.

Złodzieje samochodów tym razem musieli 
dać za wygraną. Udało im się włamać do 
samochodu i odjechać kilkaset metrów, 
jednak nie nacieszyli się łupem zbyt długo.

Daleko nie zajechali... Nieszczęśliwy zbieg 
okoliczności
Na jednym z dużych gliwickich osiedli starszy 
mężczyzna został potrącony i przygnieciony 
do kontenera. Samochód teoretycznie nie 
znajdował się w ruchu, jednak wystarczyło 
zbyt mocno przekręcić kluczyk w stacyjce...



Rząd wibratorów ustawionych 
na regale za sprzedawczynią, 
trochę erotycznej bielizny, sze-
reg nakładek, „powiększaczy” 
przyrodzenia, silikonowe sztucz-
ne waginy, obręcze wibrujące 
i smakowe prezerwatywy, to 
tylko niektóre z przedmiotów, 
jakie można tu kupić.

Dwa gliwickie sex shopy funk-
cjonują od lat. W niewielkich 
pomieszczeniach kamienic 
w centrum Gliwic ulokowano 
szeroki asortyment gadżetów 
erotycznych. 

Pomimo upływu 
czasu i szerokiej 

dostępności zakupów 
wysyłkowych, sklepy 
wciąż cieszą się dużą 
popularnością wśród 

gliwiczan.

PRACA  
W SEX SHOPIE

Maja pracuje w jednym ze skle-
pów od kilku lat. Sprzedawczyni 
to trzydziestoparoletnia kobieta 
o miłym i otwartym usposobie-
niu, bez którego ciężko byłoby 
wytrzymać w miejscu, gdzie 
z każdej ściany bombardowana 
jest przez seks.

 – Po tylu latach czuję się 
jakbym sprzedawała bułki – 
komentuje pracownica, która 
chętnie podejmuje rozmowę 
na temat swojego zajęcia. 
Przed rozpoczęciem pracy mu-
siała przejść trzymiesięczne 
szkolenie na temat właści-
wości i działania wszystkich 
znajdujących się w sklepie 
produktów.

 – Muszę wiedzieć o własno-
ściach tego, co sprzedaję. Za-
wsze pytam, czy ktoś nie jest 
uczulony na przykład na silikon, 
albo nie posiada przeciwwska-
zań zdrowotnych do stosowania 
tabletek weekendowych – do-
daje.

Tabletki weekendowe, ziołowe 
preparaty powodujące prze-
dłużenie erekcji, swoją nazwę 
zawdzięczają zwiększonemu po-
pytowi właśnie przed długimi 
weekendami. 

Na święta najczęściej 
gadżety erotyczne 

kupowane są w pre-
zencie. Jednak asor-
tyment sklepu cieszy 
się zainteresowaniem 

niezależnie od wy-
stępowania szczegól-

nych okazji. 

W poniedziałki i wtorki co praw-
da klientów jest mało, ale od 
czwartku ruch zaczyna robić się 
spory.

KLIENCI
Wiele osób, które przychodzą 
do sex shopu, to ludzie po 60-
tce. Mężczyźni kupują między 
innymi tzw. protezy, czyli majtki 
ze sztucznym penisem, jeżeli 
mają problem z erekcją. Ko-
biety w tym wieku, z podobnych 
względów, przychodzą po wi-
bratory. Ich zainteresowaniem 
cieszą się też kulki gejszy.
 – Lekarze często przysyłają do 
mnie pacjentki po kulki gejszy, 

bo służą one ćwiczeniu mięśni 
Kegla, a w żadnej aptece ten 
produkt nie jest dostępny – tłu-
maczy Maja – Każda kobieta 
po 30-tce powinna te mięśnie 
trenować, żeby nie mieć w przy-
szłości problemów z nietrzyma-
niem moczu – dodaje.

Do sklepu przycho-
dzi też wiele osób 

w wieku między 20 
a 40 rokiem życia. 
Młodzież zjawia 

się rzadko. Zwykle 
dzieje się to z oka-
zji czyichś 18-tych 

urodzin. 
Kupują wtedy gadżety erotyczne 
typu świeczki w kształcie peni-

sa lub inne, tak naprawdę do 
niczego nieprzydatne rzeczy.
 – Ostatnio coraz częściej przy-
chodzą małżeństwa. To bardzo 
dobrze, bo mogę im wtedy naj-
lepiej doradzić – komentuje 
sprzedawczyni.

Zaskoczenie stanowi fakt, że 
pomimo szerokiej dostępności 
pornografii w Internecie, płyty 
DVD nadal są sprzedawane.
 – Są panowie, którym żony 
nie pozwalają oglądać takich 
filmów. Dlatego nie chcą zo-
stawiać śladów w pamięci 
komputera. Biorą film, obej-
rzą, podadzą dalej do kole-
gi i po sprawie – opowiada 
Maja.

Wśród amatorów pornografii na 
DVD nie brakuje też fetyszystów 
gustujących w nagraniach z gru-

bymi kobietami lub aktorami 
o dużej różnicy wieku.

DZIWNE 
ZDARZENIA

 – Kiedyś takich zdarzeń było 
więcej, ale ostatnio nie mamy 
z klientami żadnych problemów 
– opowiada sprzedawczyni. 
– Była sytuacja, w której męż-
czyzna wybierający film zaczął 
się w sklepie masturbować, ale 
został wyproszony. Były też przy-
padki, że do sklepu przychodziły 
pary wybierać bieliznę, a potem 
się jakieś dziwne rzeczy działy 
w przymierzalni, dlatego ją zli-
kwidowaliśmy – śmieje się Maja.

W drugim ze sklepów, pracu-
jąca tam od 10 lat Dorota, 
również przeżyła nietypowe 
sytuacje.
 – Przyszedł tu mężczyzna z kart-
ką wyrwaną z pornograficznej 
gazety, prezentującą kobietę 
w stroju przypominającym dżo-
keja oraz drugą, z siodłem na 
plecach, zapytał czy możemy 
mu coś takiego sprowadzić. Na-
stępnego dnia przyszedł z linką 
holowniczą i srebrną taśmą pa-
kunkową, po czym zapytał, czy 
można tym kogoś związać i za-
kneblować. Tłumaczyłam mu, 
że to nie są najlepsze materiały 
do zabaw erotycznych, bo może 
komuś zrobić krzywdę, nie wiem 
jak to się skończyło – wspomina 
sprzedawczyni.

Wśród stałych klientów znajdują 
się również osoby w zaawan-
sowanym wieku. Najstarszy 
gliwiczanin, regularnie dokonu-
jący zakupów w sex shopie ma 
ponad 80 lat. Gadżety kupuje 
podobno na prezenty.

Żaneta Mrozek Siewierska
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Pierwszym, co rzuca się w oczy po wejściu do środka, to erotyka widoczna z każdej strony. Dwie 
ściany płyt DVD, zwróconych okładką do klienta nie pozostawiają żadnych złudzeń co do zawartości.
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„Czuję się jakbym
sprzedawała bułki”
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10 co, gdzie, kiedy

W Kulturalnej Ściądze każdy znajdzie 
coś dla siebie. Repertuar kin, teatrów, 
koncerty muzyki rozrywkowej i po-
ważnej, wystawy i spotkania. Z nami  
niczego nie przegapisz.

24.05 środa
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 16.00 W sieci
• 18.05 Martwe wody
• 20.15 Pożegnanie z Europą
Duża sala
• 12.30 Klient
• 16.00 Szatan kazał tańczyć
• 18.00 Gwiazdy
• 20.00 Jutro będziemy szczęśliwi

Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 18.00 Paterson
• 20.00 Paterson

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 16.00 Zupełnie Nowy Testament
• 18.05 Martwe wody
• 20.15 Pożegnanie z Europą
Duża sala
• 16.00 Szatan kazał tańczyć
• 18.00 Gwiazdy
• 20.00 Jutro będziemy szczęśliwi

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 18.00, 20.00 Paterson
Dom Pamięci Żydów Górnoślą-
skich - Gliwice, ul. Księcia Józefa
Poniatowskiego 14
• 18.00 Historia odzyskana. 
Spotkanie z przedstawicielem 
Fundacji Bente Kahan / Centrum 
Kultury i Edukacji Żydowskiej we 
Wrocławiu
Spotkanie w ramach cyklu: Drogi i 
korzenie. Ludzie wobec tradycji…
Spotkanie poprowadzi: Dariusz 
Walerjański. Wstęp wolny, liczba 
miejsc ograniczona

• 17.00 Pim i Pom
• 18.00 Dalida. Skazana na miłość
• 20.00 Dalida. Skazana na mi-
łość

Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 8a
• 17.00 Wycieczki z Wędrowcem: 
Gliwice oczami literatów
Cykl wykładów prowadzonych 
przez Stowarzyszenie „Gliwickie 
Metamorfozy”. Wstęp wolny, licz-
ba miejsc ograniczona

28.05 niedziela
Teatr Miejski w Gliwicach - ul. 
Nowy Świat 55/57
• 19.00 Filharmonia 2017 - Le-
szek Możdżer

Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 16.00 O Krasnoludkach i sie-
rotce Marysi

Dom Muzyki i Tańca - Zabrze, ul. 
ul. Gen. de Gaulle’a 17
• 15.00 Dzień Matki po ślonsku 
- kabaret Rak, Mona Lisa, Ma-
riusz Kalaga, Mirek Szołtysek z 
zespołem Wesołe Trio, Karpowicz 
Family oraz Baba z chopym. Go-
ściem specjalnym będzie Andrzej 
Cierniewski.

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 15.45 Martwe wody

Dom Muzyki i Tańca - Zabrze, ul. ul. Gen. de Gaulle’a 17
26.05 piątek

Centrum Edukacyjne im. Jana 
Pawła II - Gliwice, Jana Pawła II 5a
• 18.00 Ireneusz Krosny: "Mowa 
ciała" - nowy program

Teatr Miejski w Gliwicach - ul. 
Nowy Świat 55/57
• 19.00 O Józku, który grał bigbit 
- spektakl - mała scena

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 15.45 Martwe wody
• 18.00 Pożegnanie z Europą
• 20.00 Komunia 
Duża sala
• 16.00 Jutro będziemy szczęśliwi
• 19.00 Amadeusz - transmisja z 
NT w Londynie

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4

• 18.00 Pożegnanie z Europą
• 20.00 Komunia
Duża sala
• 16.00 Gwiazdy
• 18.15 W ogrodzie artysty ma-
larza. Amerykański impresjonizm 
- Wystawa na ekranie
• 20.00 Song to Song

Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 17.00 Pim i Pom
• 18.00 Dalida. Skazana na miłość
• 20.00 Dalida. Skazana na miłość

25.05 czwartek
Śląski Jazz Club - Gliwice, ul. 
Wieczorka 22
• 20.00 Jazz Jam - wstęp wolny

Filharmonia Zabrzańska - Park 
Hutniczy 7
• 18.00 Turniej Tenorów - koncert 
wiosenny

Miejski Ośrodek Kultury Guido - 
Zabrze, ul. 3 Maja 91a

• 19.00 VIVA OPERA - Gala Ope-
rowo-Operetkowa z okazji Dnia 
Matki

Młodzieżowy Dom Kultury w Gli-
wicach - ul. Barlickiego 3
• 18.30 Wiosenne śpiewanki z 
Paskudą - wstęp wolny

29.05 poniedz.
Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 10.00 O Krasnoludkach i sie-
rotce Marysi

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 16.00 KINO DLA SENIORÓW: 
Ja, Daniel Blake

Teatr Miejski w Gliwicach  
ul. Nowy Świat 55/57
 27 maja, godz. 19.00  

Paul Van Kemenade & Stevko Busch 
28 maja, godz. 19.00 

Leszk Możdżer

27.05 sobota
Centrum Kultury Jazovia - Gliwi-
ce, Rynek 10
• 19.00 Filharmonia 2017 - Paul 
Van Kemenade & Stevko Busch

Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Te-
atralny 1
• 17.00 O Krasnoludkach i sie-
rotce Marysi

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 15.45 Martwe wody
• 18.00 Pożegnanie z Europą
• 20.00 Komunia
Duża sala
• 16.00 Gwiazdy
• 18.00 Jutro będziemy szczęśliwi
• 20.00 Song to Song

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 17.00 Pim i Pom
• 18.00 Dalida. Skazana na miłość
• 20.00 Dalida. Skazana na miłość

Dom Pamięci Żydów Górnoślą-
skich - Gliwice, ul. Księcia Józefa
Poniatowskiego 14
• 15.00 W ramach cyklu: Spo-
tkania z Kresami Rzeczpospolitej
Heimat na Kresach. O Niemcach 
z Inflant, Wołynia i Galicji
Wykład: Tomasz Kuba Kozłow-
ski. Wstęp wolny, liczba miejsc 
ograniczona

• 18.00 Dalida. Skazana na miłość
• 20.00 Dalida. Skazana na miłość

30.05 wtorek
Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 9.00 O Krasnoludkach i sierotce 
Marysi

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 15.45 Martwe wody
• 18.00 Pożegnanie z Europą
• 20.00 Komunia
Duża sala
• 16.00 Gwiazdy
• 18.00 Jutro będziemy szczęśliwi
• 20.00 Song to Song

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 17.00 Pim i Pom
• 18.00 Dalida. Skazana na miłość
• 20.00 Dalida. Skazana na miłość

"Song to Song" to współczesny romans 
rozgrywający się w fascynującym świecie 
muzycznej bohemy. BV (Gosling) i Faye 
(Mara) są szaleńczo zakochanymi w sobie 
marzycielami. Oprócz miłości, łączy ich 
pragnienie zaistnienia w show biznesie. 
Choć drzwi do kariery może otworzyć 
im muzyczny magnat Cook (Fassben-
der), intencje cynicznego biznesmena 
nie są do końca jasne. Sprawy skom-
plikują się, gdy do miłosnego trójkąta 
dołączy jego nowa muza (Portman).

Kino studyjne Amok Gliwice,  
ul. Dolnych Wałów 3

W ogrodzie 
artysty malarza. 
Amerykański impresjonizm
wystawa

Podążając za tematyką poruszoną w fil-
mie „Portrety ówczesnych ogrodów: od 
Moneta do Matisse'a” prezentowanego 
w trzecim sezonie cyklu „Wystawa na 
ekranie”, Phil Grabsky prezentuje swój 
nowy obraz osnuty wokół niezwykle po-
pularnej wystawy „Ogród artysty: Impre-
sjonizm amerykański i ruch ogrodów”. 
Koncentruje się ona na malarstwie z lat 
1887-1920 i znajduje się w Florence 
Griswold Muzeum w stanie Connecti-
cut, powszechnie uważanym za kolebkę 
amerykańskiego impresjonizmu.

28 maja
godz. 18:15 
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– To najstarszy, podziemny obiekt 
górnictwa węglowego oraz wyjątkowa 
budowla hydrotechniczna. Podczas 
tej podziemnej podróży goście prze-
mierzą pieszo prawie półtorakilome-
trową trasę chodnikami, których drą-
żenie rozpoczęto ponad dwieście lat 
temu. Szczególnym odcinkiem trasy 
będzie przejście przez 6-metrowy po-
kład węgla – zapowiada Andrzej Mi-
tek z Muzeum Górnictwa Węglowego 
w Zabrzu.
Na niezwykłą wyprawę mogą się 
wybrać osoby, które ukończyły 16 
lat. – Goście zostaną zaopatrzeni 
w gumowce. Zalecamy długie skar-
pety i ciepłą odzież – zwraca uwagę 
Andrzej Mitek. Wejście do obiektu 
będzie możliwe co godzinę, od godzi-
ny 11 do 19. Cena biletu to 59 zł od 
osoby. 
Zwiedzanie fragmentu Głównej 
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej to 
jedna z ponad pół tysiąca atrakcji 
przygotowanych w 47 obiektach bio-
rących udział w tegorocznej edycji 
Industriady. Tym razem Święto Szla-
ku Zabytków Techniki odbywa się 
w rytmie maszyn. W Zabrzu ten rytm 
zabrzmi również w Machinalandzie, 
czyli Największym Parku Maszyn. 
Obejmie on podziemia Kopalni Kró-
lowa Luiza, Park 12C i Park Techniki 
Wojskowej, Sztolnię Królowa Luiza 
i nadszybie szybu „Carnall” oraz Ko-
palnię Guido. Goście spotkają na 
swojej drodze najpotężniejsze „ma-
chinoboty”, jak np. górnicze kombaj-
ny. Będą przejazdy akumulatorową 
kolejką, warsztaty budowania „ma-
chinobotów” czy też pokazy liczącej 
ponad sto lat parowej maszyny wycią-
gowej. Więcej informacji można zna-
leźć na stronie www.sztolnialuiza.pl. 
– Hasłem tegorocznej edycji jest rytm 
maszyn, jednak w parze z nim idzie 

tłok i cylinder, co z jednej strony obra-
zuje industrialną tożsamość regionu, 
a z drugiej nawiązuje do kultury. To 
braterstwo przemysłu i kultury po-
twierdza, że mamy modę na indu-
strialne dziedzictwo, co nas bardzo 
cieszy – podkreśla wicemarszałek 
województwa śląskiego Michał Gra-
matyka. 
Każdy z 47 obiektów biorących udział 
w Industriadzie przygotował własny 
program. Nowym partnerem święta 
jest Instytucja Filmowa „Silesia Film”. 
Dzięki jej zaangażowaniu w Walcowni 
Cynku w Katowicach zobaczymy pre-
mierową projekcję filmu złożonego 
z amatorskich nagrań przekazanych 
przez mieszkańców i ukazujących co-
dzienne życie w rytmie maszyn. 
W trakcie Industriady będzie można 
skorzystać z bezpłatnego transportu, 
mając przy sobie kupon na przejazdy 
Kolejami Śląskimi, KZK GOP i po raz 
pierwszy MZK Tychy. Bezpłatny trans-
port przygotowano także na południu 
województwa (na trasie Bielsko-Biała 
– Cieszyn – Ustroń – Żywiec), w Czę-
stochowie, między Tarnowskimi Góra-
mi i Zabrzem oraz w Rybniku. 
Oficjalna inauguracja festiwalu, 
tzw. rozruch maszyn, odbędzie się 
9 czerwca w Chorzowie, gdzie wieża 
wyciągowa Szybu Prezydent zamieni 
się w instrument muzyczny w trakcie 
widowiska INDUstrument. Zakończe-
nie święta Szlaku Zabytków Techniki 
zaplanowano 10 czerwca w Centrum 
Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”, 
gdzie zobaczymy widowisko „Pod-
niebna podróż” belgijskiego Teatru 
Tol. Wszystkie obiekty festiwalu 
będą dostępne 10 czerwca co naj-
mniej od godz. 12:00. Część z nich 
zakończy swój program w późnych 
godzinach nocnych. Szczegóły na 
www.industriada.pl.  (hm)

PONAD PÓŁ TYSIĄCA ATRAKCJI CZEKA PODCZAS 
TEGOROCZNEJ EDYCJI INDUSTRIADY

Na ten moment z niecierpliwością czekali miłośnicy turystyki przemysłowej! Podczas zaplanowanej 
na 10 czerwca kolejnej edycji Industriady na przedpremierowe zwiedzanie zaprosi 

Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu. Obejmie ono przejście przez fragment nieudostępnionej 
do tej pory Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. 

Na turystów czeka 
m.in. przejażdżka kolejką

W podziemnych wyrobiskach 
można zobaczyć potężne maszyny górnicze 

ZABYTKOWA SZTOLNIA 
ZAPROSI ZWIEDZAJĄCYCH

Zabytkowa sztolnia robi niesamowite wrażenie 

Atrakcje w Parku 12C
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Szczegóły dotyczące tegorocz-
nej edycji Tour de Pologne 
przedstawiono w ubiegłym tygo-
dniu podczas gali przygotowanej 
na torze kolarskim w Pruszko-
wie. – Wyścig wjedzie na rundę 
miejską w Zabrzu przez rondo 
Sybiraków, następnie pojedzie 
ulicą de Gaulle’a, skręci w lewo 
w Roosevelta, na niewielkim 
rondzie w ciągu ulicy Roosevel-

ta pojedzie w lewo w kierunku 
Drogowej Trasy Średnicowej, 
którą pod prąd dojedzie z po-
wrotem do ronda Sybiraków, by 
ponownie zjechać w dół. Takie 
trzy rundy o długości 6,2 kilo-
metra zawodnicy będą mieli do 
pokonania na terenie Zabrza – 
tłumaczy Lech Piasecki, dyrek-
tor ds. sportowych Tour de Polo-
gne. – Końcówka będzie bardzo 

spektakularna. Ponad kilometr 
prostej do mety zapewni nam 
piękny spektakl – dodaje.
Tour de Pologne to jedna z naj-
bardziej prestiżowych między-
narodowych imprez sportowych 
w Polsce. Od 2011 r. zaliczany 
jest do UCI World Tour, czyli 
cyklu najważniejszych zawodów 
świata w kolarstwie szosowym. 
Tegoroczna rywalizacja rozpocz-
nie się 29 lipca w Krakowie. W 
ciągu siedmiu dni kolarze prze-
jadą przez ponad 500 miejsco-
wości, pokonując 1144 km. 
– W tym roku postanowiliśmy 
zmienić nieco trasę wyścigu, 
ale nie mogło na niej zabrak-
nąć chociażby Krakowa, który 
dla nas jest tak samo ważny 
jak Paryż dla Tour de France. 
Będą dwa etapy pagórkowate, 
jeden typowo sprinterski i cztery 
górskie. To wyścig, który będzie 

pasował kolarzom pokroju Rafa-
ła Majki czy Vincenzo Nibaliego, 
dla których im ciężej, tym lepiej 
– zwraca uwagę Czesław Lang, 
dyrektor generalny Lang Team. 
Tour de Pologne to nie tylko wiel-
kie emocje sportowe, ale rów-
nież znakomita promocja Polski 
i miast, przez które prowadzi 
trasa wyścigu. Co roku zawodni-
ków ogląda na trasie około 3,5 
miliona kibiców, a transmisja 
telewizyjna dociera do ponad 
stu krajów na całym świecie. 
Warto przy tym pamiętać, że 
Tour de Pologne to najlepsza 
z możliwych realizacji telewizyj-
nych. Rywalizacja będzie poka-
zywana nie tylko z mobilnych ka-
mer na motocyklach, ale także 
ze śmigłowców, które z góry po-
każą najważniejsze wydarzenia 
w peletonie. To wszystko tworzy 
niesamowity i niepowtarzalny 

klimat wyścigu, któ-
ry według oficjal-
nych informacji 
jest jednym 
z pięciu naj-
c h ę t n i e j 
o g l ą d a n y c h 
wydarzeń ko-
larskich w se-
zonie na całym 
świecie. 
– Włączenie Za-
brza do Tour de 
Pologne to nowy 
element promocji wi-
zerunku miasta, które 
kojarzy się przecież nie tylko 
z nowoczesną medycyną i rozwo-
jem turystyki poprzemysłowej, 
ale także właśnie ze sportem 
– podkreśla prezydent Zabrza 
Małgorzata Mańka-Szulik. – 
Stąd też cel, by obok przeży-
wania sportowych emocji, upo-

wszech-
niać w skali 

regionu i kraju atrakcyjne tereny 
inwestycyjne strefy ekonomicz-
nej oraz obiekty warte odwie-
dzenia, jak Kopalnia Guido czy 
kompleks Sztolnia Królowa Lu-
iza – dodaje. (hm)

W ZABRZU BĘDZIE META JEDNEGO Z ETAPÓW
 NAJWAŻNIEJSZEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO W POLSCE

To prawdziwe święto dla miłośników kolarstwa, a dla miasta niewyobrażalna wręcz promocja! 
Zabrze znalazło się na trasie 74. Tour de Pologne. W naszym mieście zlokalizowana będzie meta 
zaplanowanego na 1 sierpnia czwartego etapu wyścigu. Najlepsi kolarze świata pokonają ulicami 

trzy pętle, by finiszować w sąsiedztwie Areny Zabrze.

Podczas gali 
przedstawiono 

trasę tegorocznego 
wyścigu

Gala odbyła się na torze kolarskim w Pruszkowie

TOUR DE POLOGNE 
WJEDZIE DO ZABRZA!

Emocji nie brakowało

Na torze zaprezentowali się dawni mistrzowie

klimat wyścigu, któ-
ry według oficjal-
nych informacji 
jest jednym 

– Włączenie Za-
brza do Tour de 
Pologne to nowy 
element promocji wi-
zerunku miasta, które 
kojarzy się przecież nie tylko wszech-

trzy pętle, by finiszować w sąsiedztwie Areny Zabrze.trzy pętle, by finiszować w sąsiedztwie Areny Zabrze.
Takie są liczby:1144 km liczy trasa tegorocznego 

Tour de Pologne
238 km to długość najdłuższego 

etapu z Zawiercia do Zabrza

6,2 km to długość pętli poprowadzonej 

ulicami Zabrza
190 kolarzy wystartuje w wyścigu

500 miejscowości znajduje się 
na trasie


