
– Jest to jedyna w Europie trasa tu-
rystyczna pokazująca, jak rozwijało 
się górnictwo przez ostatnie 200 
lat, swoista podziemna podróż 
w czasie – mówi Bartłomiej Szew-
czyk, dyrektor Muzeum Górnictwa 
Węglowego w Zabrzu. – Chcemy 
pokazać trud pracy górniczej, 
a jednocześnie postęp technolo-
gii. To pozwoli zrozumieć Śląsk 
i górników, ich tradycje i zwycza-
je wywodzące się z tej trwającej 
dwa wieki historii rozwoju przemy-
słu. Ostatnim punktem zwiedza-
nia będzie wizyta w największym 
w Polsce podziemnym parku ma-
szyn górniczych, gdzie można 
nie tylko zobaczyć, ale i usłyszeć 

działające kombajny, wrębiarki czy 
przenośniki – dodaje. 
Nowa trasa ma około 1,5 km dłu-
gości. Prowadzi od szybu „Carnall” 
przy ul. Wolności do szybu „Wilhel-
mina” przy ul. Sienkiewicza. Obej-
muje unikatowe wyrobiska Głównej 
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej oraz 
kopalni Królowa Luiza. Turyści 
przejdą m.in. przez dwustuletni 
chodnik wykuty w węglu. Zobaczą 
także zrekonstruowany port przeła-
dunkowy, w którym węgiel był łado-
wany na łodzie. A to tylko niektóre 
z przygotowanych pod ziemią atrak-
cji. Kolejne czekają na turystów już 
niebawem. Jeszcze w tym roku 
zwiedzającym udostępniona zosta-

nie wodna trasa w sztolni. Turyści 
pokonają łodziami około 1,1 km. 
Wysiadać będą na nabrzeżu porto-
wym przy ul. Miarki.
Przypomnijmy, że od ubiegłego 
roku zwiedzający mogą korzystać 
z atrakcji w naziemnej części 
kompleksu. Przy ul. Sienkiewicza 
powstał m.in. Park 12C, w którym 
najmłodsi mogą poznawać cieka-
wostki dotyczące otaczającego ich 
świata. Działa tu również BajtelGru-
ba. Dla najbardziej wymagających 
otwarta została z kolei trasa na po-
ziomie 355 Kopalni Guido. Można 
się na niej poczuć jak prawdziwy 
górnik podczas szychty. (hm)
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Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza 

Turystyka przemysłowa stała się wizytówką Zabrza. Tysią-
ce osób odwiedzają każdego miesiąca Kopalnię Guido oraz 
systematycznie rozbudowywany kompleks Sztolnia Królowa 
Luiza, największy tego typu obiekt w Europie. Tłumy przycią-
gają kolejne edycje Industriady. Wartość projektów realizowa-
nych w ostatnich latach przez Muzeum Górnictwa Węglowego 
przekracza 200 milionów złotych. Aż 131 milionów złotych to 
wysokość dofinansowania pozyskanego ze źródeł zewnętrznych. 
Jeszcze istotniejsze jest to, że turystyką postindustrialną 
w Zabrzu udało nam się zainteresować Śląsk, Polskę i Europę.

TO NASZA WIZYTÓWKA

W ZABRZU DLA TURYSTÓW OTWARTA ZOSTANIE WKRÓTCE 
PODZIEMNA TRASA W SZTOLNI KRÓLOWA LUIZA

Ma około 1,5 kilometra długości i prezentuje rozwój górnictwa na przestrzeni ostatnich 
dwustu lat.  Już na początku sierpnia dla turystów otwarta zostania pierwsza część 

podziemnej trasy w kompleksie Sztolnia Królowa Luiza.

W podziemia turyści zjadą kolejką Odtworzony port przeładunkowy
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W podziemia turyści zjadą kolejkąW podziemia turyści zjadą kolejką Odtworzony port przeładunkowyOdtworzony port przeładunkowy

SZLAK ZABYTKÓW 
TECHNIKI CORAZ BOGATSZY
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ZABRZE AKTUALNOŚCI

Policjanci obchodzili swoje święto 
po raz 98. W śląskich uroczysto-
ściach wzięli udział m.in. wicemini-
ster sprawiedliwości Michał Wójcik, 
prokurator krajowy Bogdan Święcz-
kowski, I zastępca komendanta 
głównego policji nadinsp. Andrzej 
Szymczyk oraz wojewoda śląski Ja-
rosław Wieczorek. Gala była okazją 
do wręczenia awansów na wyższe 
stopnie oraz odznaczeń. Wśród 
uhonorowanych osób nie zabrakło 
przedstawicieli Zabrza. Złoty Me-
dal Zasłużony dla Policji, przyznany 
przez ministra spraw wewnętrznych 
i administracji, otrzymała prezydent 
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. 
Z kolei Srebrne Medale za Dłu-
goletnią Służbę, przyznane przez 
prezydenta RP Andrzeja Dudę, 
odebrali kom. Dariusz Klimczak, 
p.o. komendanta miejskiego policji 

w Zabrzu oraz asp. Sebastian Sta-
rzyk, dyżurny II komisariatu policji 
w Zabrzu. 
Po uroczystym apelu goście mogli 
zobaczyć pokaz musztry paradnej, 
a następnie wysłuchać koncertu 
Orkiestry Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach. Na przygo-
towanych stoiskach można było 
z bliska zobaczyć sprzęt i uzbroje-
nie wykorzystywane przez policjan-
tów w codziennej służbie. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się sto-
iska policyjnych antyterrorystów i pi-
rotechników oraz ekspertów z labo-
ratorium kryminalistycznego. Dzieci 
również nie mogły się nudzić. Poli-
cjanci przygotowali dla nich szereg 
gier, zabaw i konkursów, wplatając 
w to również prezentacje progra-
mów profilaktycznych.  (hm)

Złoty Medal Zasłużony dla Policji otrzymała prezydent Zabrza 
Małgorzata Mańka-Szulik podczas wojewódzkich obchodów Święta 

Policji. Uroczystość odbyła się 18 lipca w Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym w Katowicach.

PREZYDENT ZABRZA ODZNACZONA PODCZAS 
WOJEWÓDZKICH OBCHODÓW ŚWIĘTA POLICJI

Uroczystość 
w Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik 
otrzymała Złoty Medal Zasłużony dla Policji

POLICYJNA GALA

Będą zawody w strzelaniu 
do puszek, łowieniu jabłek, 
przeciąganiu liny i wyścigi 
w workach. A to tylko niektó-
re z atrakcji, jakie w sobotę 
29 lipca czekają w Parku 
12C podczas Texas Party.

– Zapraszamy na wystrzałową 
imprezę w rytmach country 
– mówi Sławomir Gruszka, 
rzecznik prasowy Urzędu Miej-
skiego w Zabrzu. – Czeka moc 
atrakcji dla najmłodszych, 
a dla osób żądnych wrażeń 

między innymi mechaniczny byk 
i maszyna bokserska – dodaje.
Impreza rozpocznie się o go-
dzinie 10. Od godziny 16 do 
zabawy w rytmach country 
zapraszać będzie DJ. Na go-
dzinę 18 zaplanowano z kolei 
niespodziankę wieczoru. Go-
ście z Miasteczka Westerno-
wego Twinpigs poprowadzą 
kurs tańca country i dadzą po-
kaz umiejętności posługiwa-
nia się lassem. Texas Party 
potrwa do godziny 22. Wstęp 
wolny. (hm)

TEXAS PARTY 
W PARKU 12C

KOWBOJSKA PROPOZYCJA NA WEEKEND

W Parku 12C nie brakuje latem atrakcji

KOREAŃCZYCY 
STAWIAJĄ 
NA ZABRZE

Prawie 70 wystawców, pre-
zentujących czołowe do-
konania koreańskich firm 
z różnych gałęzi przemysłu, 
wzięło udział w zorganizowa-
nym w Warszawie Polsko-Ko-
reańskim Forum Współpracy 
Biznesowej. Zabrze było 
jedynym miastem zapro-
szonym na wieczorną galę. 
W mieście swoją działalność 
ulokowały już trzy koncerny 
z Korei Południowej.

Korean Expo 2017 to wyda-
rzenie poświęcone promocji 
gospodarki Korei. Daje ono 
szansę nawiązania owocnej 
współpracy z południowokore-
ańskimi przedsiębiorstwami. 
Do Polski przyjechali przed-
stawiciele firm działających 
m.in. w branży elektronicznej, 
IT, maszyn przemysłowych, 
wyrobów medycznych czy ko-
smetycznej. Podczas Forum 
podpisano porozumienia 
o współpracy pomiędzy Polską 
Agencją Inwestycji i Handlu 
a jej koreańskim odpowiedni-
kiem.
Zabrze było jedynym mia-
stem, którego przedstawi-
ciele zostali zaproszeni do 

udziału w towarzyszącej Fo-
rum gali. Na inwestowanie 
w naszym mieście zdecydo-
wały się bowiem już trzy firmy 
z Korei Południowej. – Swoją 
fabrykę ma już w Zabrzu fir-
ma Korea Fuel Tech Poland, 
która zajmuje się produkcją 
elementów wykończeniowych 
z tworzyw sztucznych na po-
trzeby przemysłu motoryza-
cyjnego, dla pojazdów takich 
marek jak Hyundai i Kia. Fir-
ma Korea Fuel-Tech Poland 
powstała w 2007 roku. Pod 
względem inwestycji i liczby 
planowanych zatrudnień zaj-
muje drugie miejsce wśród 
przedsiębiorstw, jakie zosta-
ły dotąd otwarte przez Korea 
Fuel-Tech Corporation – mówi 
Marcin Bania z Biura ds. In-
westorów Urzędu Miejskiego 
w Zabrzu. – Obecnie budo-
wę swojej fabryki w strefie 
ekonomicznej kończy YSP 
Poland. Firma produkuje me-
talowe części dla przemysłu 
motoryzacyjnego. Budowę fa-
bryki rozpoczyna z kolei ERAE 
Poland. W zakładzie będą 
produkowane układy klimaty-
zacji dla przemysłu motoryza-
cyjnego – dodaje. (hm)

JUŻ TRZY POŁUDNIOWOKOREAŃSKIE FIRMY 
ZDECYDOWAŁY SIĘ NA INWESTOWANIE 

W ZABRZU

Powstająca fabryka YSP Poland
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– Statystyki od maja 2016 roku 
do dziś to 6 kolizji w tym miejscu 
i… ciemna liczba sytuacji kolizyj-
nych, w których kierowcom na 
szczęście udało się uniknąć zda-
rzenia! – przestrzega nadkom. 
Marek Słomski, rzecznik prasowy 
Komendy Miejskiej Policji w Gli-
wicach.

O niebezpiecznym 
skrzyżowaniu in-
formowaliśmy już 
w lipcu ubiegłego 

roku, kiedy sekundy 
dzieliły samochód 
24gliwice od zde-

rzenia. Sytuacja po-
wtórzyła się miesiąc 

później. Gliwicka 
policja potwierdza, 

że do podobnych 
sytuacji w tym miej-
scu dochodzi wyjąt-

kowo często.

– Skrzyżowanie posiada poten-
cjał kolizyjny, ale na szczęście 
nie wypadkowy, gdyż samochody 
nie mają możliwości rozpędzenia 
się, a jak wiadomo, prędkość 
generuje wypadki, rannych i za-
bitych. Dotychczas nikt fizycznie 
nie ucierpiał i to pocieszające 
– mówi nam nadkom. Słom-
ski. – Pod względem formal-
no-prawnym czy oznakowania 
omawianemu skrzyżowaniu nie 
można nic zarzucić. Światła są 
zsynchronizowane, teoretycznie 
powinno być bezpiecznie. Nieste-
ty, kierowcy bywają roztargnieni, 
zmęczeni, są w ciągłym pośpie-
chu, więc pojawia się problem – 
ograniczona ludzka percepcja, do 

której dochodzi rutyna – tłumaczy 
rzecznik gliwickiej policji.

Skrzyżowanie, które 
powstało wraz z bu-
dową DTŚ w ubie-
głym roku, należy 

do złożonych, które 
pokonuje się na raty. 
Problem w tym, że 
kierowcy do prze-
jechania mają dużą 

odległość, często jadą 
na ostatnią chwilę, 

na „mocnym poma-
rańczowym”, mijają 
zjazd kiedy do ruchu 
włączają się już zjeż-

dżający z DTŚ.

– Sprawcy, jadący ulicą Jana 
Śliwki od strony Orlickiego, tłu-
maczyli, że mieli zielone świa-
tło. I nie kłamali. Byli jednak 
w błędzie. Otóż ruszyli na zie-
lonym, ale nie zauważyli, że na 
tym krótkim odcinku (od mostu 
nad Kłodnicą do wiaduktu) były 
jeszcze dwa kolejne sygnaliza-
tory, które niekoniecznie świeci-
ły na zielono. Prawnie więc wina 
leży po stronie nieuważnych 
kierujących. Pytanie jednak, co 
zrobić, by tym mniej uważnym 
kierowcom pomóc – komentuje 
Marek Słomski.

W kwestii popra-
wy bezpieczeństwa 

w tym miejscu, u za-
rządcy drogi inter-

weniowali już przed-
stawiciele Wydziału 

Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej 
Policji w Gliwicach. 
Drogowcy zapewnia-
ją, że skrzyżowanie 
„spełnia wszystkie 

wymogi i jest zgodne 
z przepisami”, ale 

nie ukrywają też, że 
zmiany są potrzebne.

– Pracownicy Centrum Sterowa-
nia Ruchem bacznie obserwują 
zarówno ruch na skrzyżowaniu 
jak i analizują przyczyny zdarzeń 
drogowych – informuje nas Ja-
dwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik 
prasowy Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach. – Planujemy wypo-
sażyć to miejsce w dodatkowe 
elementy zwiększające poziom 

bezpieczeństwa ruchu lub zmie-
nimy programy sygnalizacji świetl-
nej, co jednak znacznie wpłynie 
na pogorszenie przepustowości 
na skrzyżowaniu – ocenia.

Jak powiedział nam chcący 
zachować anonimowość funk-
cjonariusz z drogówki, warto 
też rozważyć zastosowanie do-
datkowych, ponadstandardo-
wych rozwiązań technicznych, 
ostrzegających tych, którzy już 
popełnili błąd, czyli ruszyli na 
zielonym i, nieświadomie, kon-
tynuują jazdę mimo kolejnych 
świateł czerwonych.

– Przydałoby się, na przykład, 
świetlne ostrzeżenie pod wiaduk-
tem, sprzężone z sygnalizatorem 
światła zielonego, zezwalającego 
na wjazd na skrzyżowanie z DTŚ 
– podsumowuje.

Michał Szewczyk
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Zjazd z Drogowej Trasy Średni-
cowej na ul. Orlickiego i Śliwki 
to prawdziwa pułapka na kie-
rowców. Niestety dla kilku z nich 
chwila nieuwagi skończyła się 
poważnym zderzeniem.

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

Tu łatwo o kolizję
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 Ô Remonty malowanie 
3 zł/m2 tapety, gładź. 
wycena, doradztwo gratis. 
724526713.

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

 Ô Wyburzenia wywóz i 
wynoszenie gruzu, piece 
kaflowe demontaż. Tanio 
503992431.

finanse
 Ô POŻYCZKA NA DOWÓD. 

Nie sprawdzamy BIK. Pro-
mocja! Zadzwoń: 32/706 
10 48.

usługi
 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 przeciwporażenio-
wej-protokoły. Zaświadcze-
nia dla energetyki. Podłą-
czenia płyt indukcyjnych 
- wpis do gwarancji. Prowi-
zorki 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, tapety, gładź 
solidnie szybko tanio. Wyce-
na gratis 721-208-759.

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

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

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

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

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

P a r T N e r . . . .

dam pracę
 Ô Poszukujemy pracowni-

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

 Ô Praca OPIEKUNKI 
SENIORÓW w NIEMCZECH. 
GWARANTOWANY BONUS 
100Euro za każde 31 dni pra-
cy. Zapewniamy organizację 
wyjazdu i wszystkie formalno-
ści. Duża baza ofert, szybkie 
wyjazdy, darmowe kursy j. 
niemieckiego. Zadzwoń  
Promedica24: 519-690-433

 Ô Sprzątanie siłowni praca 
zmianowa. Gliwice lub Za-
brze tel. 789 124 962.

auto-moto
 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 akcje pracowni-
cze, dobra cena! - BUMAR 
ŁABĘDY, HUTA ŁABĘDY itd. 
530531513.

 Ô Sprzedam wózek 2x1 
za 250zł oraz sportowy za 
70zł, tel. 508947197.

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

Ogłoszenia również na
 gazeta-miejska.pl

DAM PRACĘ
murarz, zbrojarz

pomocnik budow.

elewacje - ocieplenia
604-632-154

691-785-693

Gliwice, Pyskowice i okolice
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Niedługo po starcie punkty 
będzie można zdobyć w Ol-
kuszu (zarówno na premii 
lotnej, jak i górskiej), a tzw. 
premia specjalna ulokowana 
została w Knurowie. Zanim 
jednak peleton do niej dotrze, 
powalczy jeszcze na lotnych 
finiszach w Jastrzębiu-Zdroju 
i Rybniku. Na koniec kolarzy 
czekać będzie ściganie uli-
cami Zabrza – z metą przy 
stadionie.

Aby zapewnić kolarzom bez-
pieczną jazdę, w całym regio-
nie wyłączane będą z ruchu 
odcinki ulic sąsiadujących 
z trasą TdP. W Gliwicach ta-

kie utrudnienia pojawią się 
w dwóch miejscach.
Gliwicka część trasy będzie 
przebiegała od granicy z Knu-
rowem, ulicami Knurowską, 
Rolników i Bojkowską, do gra-
nicy z Gierałtowicami. Nastąpi 
tam całkowite wyłączenie z ru-
chu na czas wyścigu.

Na granicy z Zabrzem wzdłuż 
ul. Sikorskiego wystąpią utrud-
nienia polegające na braku 
możliwości przejazdu ulicą 
Sikorskiego w kierunku Zabrza 
– zostanie wyznaczony objazd 
do Zabrza ulicą Reymonta. Ul. 
Sikorskiego na czas wyścigu 
pozostanie ulicą ślepą.

STRACONA SZAN-
SA NA PROMOCJĘ 
GLIWIC
Trasa Tour de Pologne mogła 
przebiegać bliżej centrum Gliwic. 
Prowadzone były rozmowy na ten 
temat między miastem a orga-
nizatorem – firmą Lang Team. 

Jednak ostatecznie 
odstąpiono od zamiaru 
organizacji przejazdu 

TdP przez miasto. 
Zdecydowano się tylko 

na tak krótki odcinek. 
Przyczyną rezygnacji 

miały być powody 
finansowe. 

Nie udało się ustalić, jakiego rzę-
du kwoty padały w negocjacjach, 
jednak wiadomo, że Katowice 
w ubiegłym roku przekazały or-
ganizatorom 500 tysięcy złotych.

Gliwice zaoszczędziły funduszy, 
jednak przy okazji nie wykorzy-
stały potencjału promocyjnego, 
jaki niesie za sobą przejazd TdP 
prez miasta. Gdyby trasa prowa-
dziła przez ulicę Kujawską obok 
nowo wybudowanej hali Gliwice, 
dzięki transmisji wyścigu w te-
lewizji obiekt zobaczyłaby cała 
Polska.

To, czego nie potrafiły wykorzy-
stać Gliwice, zobaczymy w Za-
brzu, gdzie meta 4 etapu znaj-
dzie się przy Stadionie Arena. 
– Jest to nowy element promocji 

wizerunku miasta, które kojarzy 
się przecież nie tylko z nowocze-
sną medycyną i rozwojem tury-
styki poprzemysłowej, ale także 
właśnie ze sportem – powiedzia-
ła Małgorzata Mańka-Szulik, 
prezydent Zabrza. – Stąd też cel, 
by obok przeżywania sportowych 
emocji, upowszechniać w skali 
regionu i kraju atrakcyjne tereny 
inwestycyjne strefy ekonomicz-
nej oraz obiekty warte odwie-
dzenia, jak kopalnia Guido czy 
kompleks Sztolnia Królowa Luiza 
z Parkiem 12C i Bajtel Grubą – 
dodaje prezydent.

Miasto informując o utrudnie-
niach związanych z przejazdem 
kolarzy w artykule pod tytułem 
„Tour przemknie obok Gliwic” 
twierdziło, że TdP ominie Gliwi-
ce, ignorując fakt, że ulice Knu-
rowską, Rolników i Bojkowską 
mieszczą się w jego granicach 
administracyjnych. W tekście au-
tor nie zawarł informacji o prze-
biegu gliwickiego odcinka.

Przebieg trasy od grani-
cy Knurowa do Granicy 
Zabrza:
Knurów: skręt w lewo z ulicy 
Kosmonautów w ulicę 1 Maja 
w kierunku na Gliwice 
Gliwice: wjazd na ulicę Knu-
rowską
Gliwice: skręt w prawo w uli-
cę Rolników w Gliwicach – 
Bojkowie
Gliwice: skręt w prawo w uli-
cę Bojkowską
Gierałtowice: wjazd w ulicę 
Korfantego w Gierałtowicach
Gierałtowice: skręt w lewo 
w ulicę Gierałtowicką na Przy-
szowice DW 921
Przyszowice: prosto przez 
skrzyżowanie z drogą DK 44
Zabrze: wjazd przez ulicę Le-
gnicką na ulicę Makoszow-
ską i kierunek Zabrze, gdzie 
będzie meta etapu.

Żaneta Mrozek-Siewierska
/mat. pras. UM

Jeden z etapów tegorocznego Tour de Pologne zaczyna się 
w Zawierciu. W tym roku będzie podobnie. 4 etap TdP liczy 
238 kilometrów, kolarze wystartują na Jurze Krakowsko-Czę-
stochowskiej, żeby drogami Zachodniej Małopolski wrócić 
na teren województwa śląskiego.

Kradł kostkę brukową Remont na Łabędzkiej

Gliwice nie wykorzystały  
Tour de Pologne

Co państwowe – można kraść. Taka zasa-
da obowiązywała w PRLu. W tym przypadku 
mężczyzna również ją zastosował i postanowił 
urządzić się na działce na koszt podatników.
Bo przecież co publiczne, to wspólne?

Kilka dni temu funkcjonariusze 
Straży Miejskiej w Gliwicach 
udali się w rejon Śródmieścia, 
gdzie skierował ich dyżurny po 
zgłoszeniu mieszkańca. Zgła-
szający informował, że niezna-
ny mężczyzna kradnie kostkę 
brukową z palet znajdujących 
się na chodniku. 

Strażnicy zastali pod wskaza-
nym adresem 43-latka, który na 
swój wózek układał wskazaną 
kostkę. Po rozpytaniu Strażni-
cy ustalili, iż miała ona trafić 
na jego ogródek działkowy. Na 
miejsce zdarzenia wezwano 
patrol Policji, która prowadzi 
dalsze czynności.

We wtorek, 25 lipca, 
drogowcy rozpoczną 
prace związane z re-
montem nawierzchni 
ul. Łabędzkiej w rejo-
nie skrzyżowania z ul. 
Adama Opla.

Jak podaje Zarząd Dróg Miej-
skich, na czas remontu wpro-
wadzona zostanie tymczasowa 
organizacja ruchu. W trakcie re-
alizowanych prac ruch odbywać 
się będzie wahadłowo, pojawi 
się też sygnalizacja świetlna. 
Prace potrwają ok. 2-3 tygodni.

KZK GOP opuści 
jeden przystanek
Komunikacyjny Związek Komu-
nalny GOP informuje, że na 
czas prowadzonych remontów 
wyłączona zostanie możliwość 
przejazdu ul. A. Opla. Niektó-
re linie autobusowe pojadą 
inaczej.

W związku z prowa-
dzonymi w obrębie 
skrzyżowania pra-

cami remontowymi, 
od wtorku (25 lipca) 

wprowadzone zostaną 
zmiany w funkcjono-
waniu linii nr: 186, 
259, 280, 692 i 699.

W kursach prowadzonych 
przez ul. A. Opla, w obu 
kierunkach, autobusy kie-
rowane będą bezpośrednio 
ulicami: Łabędzką oraz Sta-
rogliwicką, z pominięciem 
ulicy A. Opla.

Kursy kończące się obecnie 
na przystanku „Gliwice Zakład 
Opla” skrócone zostaną do 
przystanku „Osiedle Waryń-

skiego Pętla”. Analogicznie, 
kursy rozpoczynające się 
obecnie z przystanku „Gliwice 
Zakład Opla” rozpoczynać się 
będą z przystanku „Osiedle 
Waryńskiego Pętla”.

Na czas wprowadzenia zmia-
ny organizacji ruchu z obsługi 
ww. linii wyłączony zostanie 
przystanek „Gliwice Zakład 
Opla”.



Zarząd Dróg Miejskich przy-
pomina, że średnicówka to 
droga przewidziana dla ruchu 
kołowego z wyjątkiem rowe-
rów, pojazdów wolnobieżnych 
i zaprzęgowych.

 – Przed każdym wjazdem na 
DTŚ ustawione są znaki wy-
raźnie zabraniające porusza-
nia się pieszo lub rowerem po 
tej drodze podkreśla Jadwiga 
Jagiełło-Stiborska, rzecznik 
prasowy Zarządu Dróg Miej-
skich w Gliwicach, w Miej-
skim Serwisie Informacyjnym.

 – Betonowe bariery drogowe 
rozdzielające jezdnie to ele-
menty wyraźnie wskazujące 
na brak możliwości przejścia 
i przejazdu na drugą stronę – 
dodaje rzecznik.

Poruszanie się pieszo, 
rowerem lub np. trak-
torem po Drogowej 
Trasie Średnicowej 

jest przede wszystkim 
bardzo niebezpieczne, 
ale także niezgodne 
z przepisami Prawa 
o ruchu drogowym 
i może skutkować 
sankcjami prawny-

mi przewidzianymi 
w tejże ustawie bądź 
kodeksie wykroczeń.

 – W Gliwicach jest za mało 
kładek, którymi można by 
przejść nad tą drogą. Kiedyś 
próbowałam dojść do NFZ na 
ulicy Wincentego Pola idąc 
od strony ulicy Zabrskiej – 
denerwuje się gliwiczanka 
mieszkająca na Zatorzu.

 – Przez DTŚ trzeba grubo 
nadrabiać drogi, dlatego nie 
dziwi mnie, że znajdują się 
ludzie, którzy chodzą na skró-
ty. Chociaż to niebezpieczne 
– podkreśla gliwiczanka. 

Drogowa Trasa Średnicowa, 
pomimo swojej niewątpliwej 
użyteczności, podzieliła Gli-
wice na 2 części. Przedostać 
się nad nią można mostami 
w ciągu ulicy Częstochow-
skiej oraz łącznikiem wy-
budowanym między ulicami 
Robotniczą i Franciszkańską. 
W centralnej części miasta 
problem jest mniejszy, ze 
względu na to, że droga 
przebiega w tunelu, jednak 
na peryferiach mieszkańcy 
muszą często nadrabiać długi 
odcinek, aby przedostać się 
przez trasę.

(żms)/UM biuro prasowe
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wjeżdżający na Drogową Trasę Średni-
cową – przypadki łamania przepisów 
jednoznacznie mówiących, że DTŚ to nie 
deptak czy droga rowerowa, zdarzają 
się nagminnie.
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Kibice odjechali bez 
zapłacenia za zakupy
Psychologia tłumu powoduje, że w niektórych grupach kibiców, podró-
żujących autokarem na imprezy sportowe, wyzwalają się zachowania 
przestępcze. Tym razem na stacji paliw postanowili wyjść bez płacenia.

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

To konkretne zjawisko nazy-
wane jest potocznie „promo-
cją”. Polega ono na dokony-
waniu kradzieży na stacjach 
benzynowych i w sklepach 
znajdujących się na trasach 
przejazdu. W poprzednią nie-
dzielę policjanci zatrzymali 
i rozliczyli pięciu sprawców 
takiej kradzieży.

Sprawa miała miejsce o go-
dzinie 17.25. Gliwicka poli-
cja otrzymała telefoniczne 
zgłoszenie o przestępczym 
działaniu grupy kibiców prze-
jeżdżających autostradą A4 
wynajętym autokarem z Dolne-
go Śląska do jednego z miast 
województwa śląskiego. 

 – Kilkudziesięciu młodych 
mężczyzn weszło na teren 
sklepu przy stacji benzynowej 
i korzystając z zamieszania, 
zabrało z półek towary, nie 
płacąc za nie. Sprawcy wsie-
dli do autokaru i odjechali – 
wyjaśnia nadkomisarz Marek 

Słomski, rzecznik prasowy 
gliwickiej policji.

Policja otrzymała namiar na 
autokar. W rejon bezzwłocznie 
udali się policjanci z I komi-
sariatu, wsparci przez patrol 
policji drogowej KMP Gliwice. 

Zatrzymano pojazd, 
a jego pasażerowie 
otrzymali ultima-

tum: dalsza jazda na 
imprezę była uzależ-

niona od sprawności 
ustalania okoliczności 
i sprawców kradzieży. 

W rezultacie, bez konieczno-
ści przeszukiwania wszystkich 
pasażerów, pięciu z nich za-
meldowało się przed dowód-
cą obsługującym interwen-
cję. Panowie przyznali się do 
kradzieży, zwrócili pieniądze 
za skradziony towar, zosta-
li wylegitymowani i zapłacili 
500-złotowe mandaty karne.

Piesi i rowerzyści na DTŚ
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Archeolodzy odkryli  
średniowieczny kościół

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

Z inicjatywy Andrzeja Szelki, 
prezesa Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Czechowic, 
w dzielnicy tej rozpoczęto ba-
dania archeologiczne, których 
celem było odnalezienie pozo-
stałości po średniowiecznym 
kościele, widniejącym na sta-
rych mapach regionu.

W pracach wzięło udział kilkoro 
wolontariuszy, wśród nich zna-
lazła się studentka archeologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Prawidłowy przebieg wszystkich 
wykonywanych czynności nad-
zorował Radosław Zdaniewicz, 
prezes Oddziału Górnośląskie-
go Stowarzyszenia Naukowe-
go Archeologów Polskich oraz 
pracownik Działu Archeologii 
Muzeum w Gliwicach.

W pierwszej kolejności miejsce 
wykopalisk zostało oczyszczone 
z roślinności. Następnie eki-
pa biorąca udział w badaniach 

wykonała rów o wymiarach 15 
m x 1 m, w rezultacie odkrywa-
jąc 2 mury kamienno-ceglane, 
będące prawdopodobnie po-
zostałością po fundamentach 
kościoła.

Oprócz tego znale-
ziono fragmenty na-
czyń, monety oraz 
masowy grób przy 
ścianie w miejscu, 
gdzie wcześniej 
prawdopodobnie 

znajdowało się pre-
zbiterium.

Kości zostaną przekazane do 
analizy antropologicznej w celu 
ustalenia, jaka była przyczyna 
śmierci tych ludzi oraz w jakim 
stanie zdrowia znajdowali się 

przed śmiercią. Podobne anali-
zy wykonane zostały na szcząt-
kach gliwiczan pochowanych 
przy kościele Wszystkich Świę-
tych. Pozwoliło to na ustalenie, 
jaka była biologiczna kondycja 
mieszkańców żyjących między 
XIII a XVIII wiekiem. 

 – Wśród szczątków znaleźliśmy 
pogrzebane razem 3 czaszki. 
Jedna z nich była większa, dwie 
pozostałe mniejsze. To mogła 
być na przykład matka z dzieć-
mi. Badania wykażą, czy mogli 
umrzeć w wyniku zarazy – wy-
jaśnia Radosław Zdaniewicz.

Również monety 
zostaną poddane 

badaniu. W pierw-
szej kolejności 

zostaną oczyszczo-
ne, następnie ar-

cheolodzy spróbują 
je odczytać. Prace 
przewidziane są 

na kilka kolejnych 
miesięcy. 

W miejscu wykopaliska przepro-
wadzone będą testy przy użyciu 
georadaru. Mają przynieść od-
powiedź, ile pozostałości fun-
damentów kościoła znajduje 
się pod ziemią. 

Według spisu prowadzone-
go w XVII wieku, kościół pod 
wezwaniem Świętego Jerzego 
w Czechowicach był zbudowa-
ny z drewna. Jednak kamienne 
fundamenty wzbudzają pewne 
wątpliwości badaczy. Być może 
pierwotnie był on zbudowany 
z kamienia, później jednak 
został zburzony w wyniku róż-
nych zawirowań historycznych, 
a odbudowano go już z innego 
materiału. Możliwe, że dalsze 
prace doprowadzą do ustalenia 
rzeczywistych jego losów.

Żaneta Mrozek-Siewierska

Grupie wolontariuszy i społeczników udało się natrafić na funda-
menty średniowiecznej świątyni, naczynia, monety oraz ludzkie 
szczątki. Dalsze prace wymagają użycia georadaru.

APARTAMENTY
POEZJI

INWESTYCJĘ FINANSUJE I ZABEZPIECZA BANK PKO BP 
BALKON - WINDA - ZAMKNIĘTE OSIEDLE

NOWA 
    INWESTYCJA

TEL 512-408-409



Borelioza to wieloukładowa 
choroba zakaźna wywoływa-
na przez bakterie należące 
do krętków borrelii. Choroba 
jest przenoszona na człowieka 
i niektóre inne zwierzęta przez 
kleszcze z rodzaju Ixodes. 
Jest to najczęstsza choroba 
odkleszczowa. Do zakażenia 
człowieka dochodzi poprzez 
kontakt ze śliną lub wymiocina-
mi kleszcza. Źródłem krętka są 
liczne gatunki zwierząt, głównie 
gryzonie, na których żerują te 
pajęczaki.

Jak informuje Sane-
pid na terenie Gliwic 
w 2017 roku zacho-
rowały już 43 osoby. 
Nieco mniej bo 31 

zapadło na boreliozę 
na terenie powia-
tu gliwickiego. To 

jednak tylko te przy-
padki, które zostały 

zdiagnozowane.

Rozwiązaniem, które sku-
tecznie zmniejszyłoby ryzyko 
ukąszenia przez zarażonego 
kleszcza, są opryski przeciw-
kleszczowe. W miastach takich 
jak Tychy i Dąbrowa Górnicza 
tę metodę ochrony mieszkań-
ców w tym roku już zastoso-
wano. W Gliwicach na razie 
nie wykonano takich zabiegów.

 – Nie ma decyzji w tej sprawie. 
Analizujemy sytuację – informu-
je rzecznik prezydenta miasta, 
Marek Jarzębowski.

W 2010 roku MZUK dokonał 
oprysków przeciwko koma-
rom, po tym jak przez Gliwice 
przeszła powódź. Zabezpie-
czono wówczas 42,5 hektara 
terenów zielonych. Tegorocz-
ny oprysk przeciwkleszczowy 
byłby dobrym rozwiązaniem 
profilaktycznym przeciwko 
rozprzestrzenianiu się groź-
nych dla zdrowia i życia cho-
rób, jednak póki co gliwiccy 
urzędnicy zastanawiają się 
czy go zastosować.
 (żms)
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Woda podrożeje

Potrzeba przygotowania ustawy 
wynikała z konieczności dosto-
sowania polskich przepisów 
do wymogów Unii Europejskiej. 
Taka zmiana pozwoli spełnić 
warunki wstępne Ramowej Dy-
rektywy Wodnej (RDW) przyję-
tej przez Parlament Europejski 
w 2000 roku.

Dostosowanie polskiego prawa 
do wymogów RDW umożliwi na-
szemu krajowi wykorzystanie 
3,5 mld euro z funduszy euro-
pejskich m.in. na inwestycje 
przeciwpowodziowe. Gdyby nie 

zostało to zrobione na czas, Unia 
Europejska mogłaby ukarać Pol-
skę poprzez nałożenie sankcji.

Woda podrożeje?
Mimo zapewnień polityków, iż 
przy spełnieniu warunku ograni-
czenia zużycia wody do 5 m3/ 
osobę/ dobę, cena wody nie po-
winna ulec zmianie, eksperci są 
innego zdania. Według wyliczeń 
Izby Gospodarczej Wodociągi 
Polskie podwyżek rachunków 
za wodę rzędu 40 zł rocznie na 
każdego członka rodziny można 

spodziewać się od razu po wej-
ściu w życie nowych przepisów.

Z kolei Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego szacu-
je, że nowe przepisy spowodują 
dla mieszkańców naszego re-
gionu podwyżkę cen hurtowych 
wody o 20 proc.

W Gliwicach woda 
ze stawką 11,59 zł 
za 1 m3 wody wraz 
z odprowadzeniem 

ścieków, jest na 
porównywalnym 

poziomie cenowym 
jak w Warszawie. 

Pisaliśmy o tym w czerwco-
wym artykule. Jeżeli spełnią 
się prognozy Urzędu Marszał-
kowskiego, po wejściu w życie 
prawa wodnego gliwiczanie za-
płacą łącznie za wodę i ścieki 
13,91 zł/m3.

Ceny produktów 
pójdą w górę, za-
płaci konsument
Wzrost cen wody odczuje do-
tkliwie branża energetyczna. 
Towarzystwo Gospodarcze Pol-
skie Elektrownie (TGPE), orga-
nizacja branżowa zrzeszająca 

największe polskie koncerny 
energetyczne, wyliczyło, ile 
może kosztować energetykę 
wdrożenie Prawa wodnego 
w optymistycznym i pesymi-
stycznym wariancie.

W pierwszym, 
wysokość opłat dla 

branży wynika-
jących z nowych 
przepisów wy-

niesie 95 mln zł. 
Jednakże według 
drugiego, skrajnie 

niekorzystnego 
wariantu koszty 

mogą wynieść na-
wet 18 mld zł.

Jak wskazują eksperci TGPE, 
rozbieżność w powyższych sza-
cunkach wynika z faktu, iż spo-
sób naliczania opłat za usłu-
gi wodne zawarty w ustawie 
jest niezwykle skomplikowany 
i w dużej mierze uzależniony 
od interpretacji poszczegól-
nych zapisów.

Wzrost kosztów dla elek -
trowni spowoduje podwyżkę 
cen prądu, zarówno da go-
spodarstw domowych, jak 
i odbiorców przemysłowych. 
Odbije się to na cenie pro-
duktów i usług, w konse-
kwencji za wprowadzenie 
nowego prawa wodnego za-
płaci konsument – podwójnie 
– za wykorzystaną wodę oraz 
podczas zakupów.

(żms)/solidarnosckatowice.
pl/Łukasz Kaczmarczyk

Nowe prawo wodne, które zostało przegłosowane 
w Sejmie 18 lipca przez posłów Prawa i Sprawiedli-
wości, zakłada podwyżkę ceny 1 m3 wody o 11 groszy. 
W praktyce stawki mogą wzrosnąć nawet o 20%.

Oprysków przeciwkleszczowych na razie nie będzie
Liczba osób zarażonych boreliozą w Polsce od lat systematycznie wzrasta. W 2011 roku odnotowano 9 tysięcy zachorowań,  
w 2016 ta liczba była ponad dwukrotnie wyższa. W maju rozpoczął się sezon żerowania kleszczy, który zakończy się jesienią, 
gdy temperatura spadnie poniżej 7 stopni. Część z nich zarażona jest krętkami bakterii wywołującej boreliozę. Jaki to procent  
w Gliwicach dokładnie nie wiadomo. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna nie prowadziła takich badań na terenie miasta.



9

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrzewww.gazeta-miejska.pl25.07.2017 (nr 836)

gliwice

Skazani pomogą zwierzętom

– W województwie śląskim 
codziennie do pracy kiero-
wanych jest ponad 3,2 tys. 
skazanych, w tym ponad 320 
wykonuje pracę na cele spo-
łeczne. Bywa, tak jak w przy-
padku aresztu w Gliwicach, 
że zatrudnienie nieodpłatne 
skazanych jest częścią szer-
szego programu resocjaliza-

cyjnego, gdzie uwrażliwiamy 
skazanych na potrzeby in-
nych, w tym osób słabszych 
czy niepełnosprawnych, albo 
tych istot, które są od nas 
zależne, tak jak zwierzęta – 
dodaje mjr Justyna Siedlecka, 
rzecznik prasowy Dyrektora 
Okręgowego Służby Więzien-
nej w Katowicach.

W ramach nieodpłatnego za-
trudnienia osadzeni wykonają 
budy mieszkalne dla zwierząt 
wolno żyjących pozostających 
pod opieką organizacji. Goto-
we konstrukcje będą następnie 
umieszczane przez gliwicki od-
dział TOZ-u na terenie miasta.

Jak przekonywała prezes stowarzy-
szenia Janina Szymanek podczas 
spotkania, do jakiego doszło 7 
lipca w Areszcie Śledczym w Gli-
wicach, na terenie Gliwic sporym 
problemem społecznym są bez-
domne, wolno żyjące zwierzęta, 

głównie koty. Zdaniem pani pre-
zes, wyprowadzenie kotów z piwnic 
do ich własnych domków pozwoli 
na odsunięcie miejsc karmienia 
i bytowania kotów od budynków 
mieszkalnych, co polepszy komfort 
życia mieszkańców i zwierząt.

W spotkaniu wzięli udział również 
skazani, którzy poznali przedmiot 
działalności stowarzyszenia, 
udzielono im również instruktażu 
dotyczącego ich pracy.

– Działania skazanych wpisują 
się w program „Praca dla więź-

niów”, jaki Służba Więzienna 
z powodzeniem realizuje od prze-
szło roku. W samym tylko gliwic-
kim areszcie codziennie do pracy 
kierujemy 136 skazanych. Osa-
dzeni pracują na terenie aresz-
tu oraz na rzecz zewnętrznych 
instytucji , jak choćby okoliczne 
hospicjum, kościół katedralny 
czy Fundacja Abiel z pobliskiej 
miejscowości Wieszowa. Praca 
na rzecz stowarzyszenia to tak 
naprawdę praca skazanych na 
rzecz społeczności lokalnej – 
mówi dyrektor gliwickiego aresz-
tu, ppłk Dariusz Wajszczyk.

Praca skazanych na 
rzecz stowarzyszenia 
to część autorskiego 

programu resocjaliza-
cyjnego „Podaj łapę”, 
napisanego przez psy-
chologa aresztu, szer. 

Natalię Szarapow.
– Zatrudnienie przynosi skaza-
nym satysfakcję oraz daje moż-
liwość efektywnego odbycia kary 
i powrotu do społeczeństwa. Po-
nadto, badania dowodzą że nie-
zwykle ważnym aspektem reso-
cjalizacyjnej funkcji pracy w opinii 
samych skazanych okazała się 
praca społeczna na rzecz innych 
osób lub instytucji – uważa psy-
cholog, szer. Szarapow.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Gliwicach odpowiedział na apel 
gliwickiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami 
„Bezpieczna Łapa” i skierował do pracy 4 skazanych.
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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.

27.07 czwartek
Marina Gliwice – Gliwice, ul. 
Portowa 28

• 18.00 Bez Hałasu – rejs mu-
zyczny statkiem Foxtrot

30.07 niedziela

11. międzynarodowy 
festiwal artystów 
ulicy „Ulicznicy” 

w Gliwicach
Rynek – Gliwice
Ô 16.00 Teatr Delikates – Z głową 
w chmurach – happening
Ô 18.00 La Trócola Circo (Hisz-
pania) – Potted – show żonglerski

Park Chopina – Gliwice
Ô 20.30 Wędrujące Lalki Pana 
Pezo (Rosja) – Mignone – spektakl

28.07 piątek

11. międzynarodowy 
festiwal artystów 
ulicy „Ulicznicy” 

w Gliwicach
Scena Forum – Gliwice, ul. Li-
powa 1
Ô 19.00 Sekcja Muzyczna Koł-
łątajowskiej Kuźni Prawdziwych 
Mężczyzn – koncert

ULICZNICY

Śląskie Rancho, Zabrze, ul. Webera 18
GAME COVER – 28 lipca, piątek, godz. 20.00

11. międzynarodowy 
festiwal  

artystów ulicy
w Gliwicach

Ô 28 lipca, 19.00 – Objazdowy Dom Kultury, Scena 
Forum (ul. Lipowa 1) Sekcja Muzyczna Kołłątajow-
skiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn – koncert
Są trochę jak wypadek, w którym brał udział wóz cyrkowy, 
samochód nastolatków i fanpage RMFu. Jedyna taka grupa 
muzyczna. Śpiewają, grają (o dziwo!), ale podczas koncertów 
dużo też mówią. Na tyle zabawnie, że zwyciężyli największy 
festiwal kabaretowy w Polsce – 33 PAKA. Publiczność ich 
kocha, dzięki temu uczuciu mają już za sobą parę solidnych 
tytułów i nagród na festiwalach piosenki autorskiej, poetyckiej, 
studenckiej i przeglądach kabaretowych, a grali m.in. przed 
grupą The Scorpions na Tauron Life Festival Oświęcim.

Ô 29 lipca 2017, sobota, 16.00 – Park Chopina; 
Wędrowny Teatr Lalek Małe Mi: „Fintikluszki, 
folkowe okruszki” – spektakl dla dzieci
FINTIKLUSZKI to w języku mieszkańców krainy Dawno 
Dawno Temu po prostu DROBIAZGI. Zabawne, błyskotliwe, 
wzruszające, zapomniane przypowiastki, obyczaje, wspo-
mnienia, wierszyki i przyśpiewki, zebrane w Wędrownym 
Kramie z Opowieściami. Wskrzeszają świat Wielkoludów, 
Domowych Skrzatów, zdradzają tajemnice powstania 
Skowronka. Folkowo i kolorowo.

Ô 29 lipca 2017, sobota, 18.00/ 30 lipca 2017, niedziela, 18.00, Rynek; La Trócola 
Circo (Hiszpania): „Potted” – show żonglerski
Projekt „Potted” można określić mianem makro-żonglerki – dla fanów latających przedmiotów widowiska 
absolutnie nie do przegapienia! To poszukiwania wspólnych punktów między harmonią, a chaosem, tym co 
statyczne i dynamiczne, sztucznym i naturalnym, grawitacją i nieważkością, między granicami obiektów i ludzi, 
a nieskończonością. A wszystko to ubrane w fenomenalną rozrywkę – zwinną, sugestywną, wizualną poezję.

Ô 29 lipca 2017, sobota, od 15.00 – Park Chopina/ 30 lipca 
2017, niedziela, od 16.00, Rynek; Teatr Delikates: „Z głową 
w chmurach” – happening
Z głową w chmurach to turystyka leniwa. Czyli wygodne lewitowanie. Zapra-
szamy na spacer, który umożliwia „oddanie” głowy w chmury, całkowicie 
i dosłownie. Z jej wnętrza widz-słuchacz złowi uchem historię, opartą 
na motywach hawajskich wierzeń Huna. Słuchowisko, które subtelnie 
istnieje w przestrzeni publicznej... zmieniając ją na lepsze. W czasie 
jednego spaceru – 21 min. uczestniczy 10 osób.

Ô 29 lipca 2017, sobota, 20.30, 30 lipca 2017, 
niedziela, 20.30, Park Chopina; Wędrujące Lalki 
Pana Pezo (Rosja): „Mignone” – spektakl
Opowieść o stracie i odnajdywaniu, o duszy i muzyce, o szczęściu 
i samotności. Dziwna dziewczynka mieszka w swoim zamkniętym 
świecie – w szafie pełnej dziecięcych wspomnień, ale też magicz-
nych, cudownych postaci. Lalki i maski wypełniają ten zwariowany 
świat, wywołujący śmiech i współczucie widzów. Interaktywna gra 
z publicznością, dynamiczne wstawki taneczne, nieoczekiwane 
zwroty akcji i możliwość rozmaitych interpretacji.

Śląskie Rancho – Zabrze, ul. Webera 18
• 20.00 Game Cover – Muzyczne 
Lato

Galria Na6 – Gliwice, ul. Matejki 6

• 18.00 wernisaż wystawy foto-
grafii Janusza Drobisza – Opo-
wiem Wam bajkę

Ô 16.00 Wędrowny Teatr Lalek 
Małe Mi – Fintikluszki – folkowe 
okruszki – spektakl dla dzieci
Ô 20.30 Wędrujące Lalki Pana 
Pezo (Rosja) – Mignone – spek-
takl

Rynek – Gliwice
Ô 18.00 La Trócola Circo (Hisz-
pania) – Potted – show żonglersk

29.07 sobota

11. międzynarodowy 
festiwal artystów 
ulicy „Ulicznicy” 

w Gliwicach
Park Chopina – Gliwice
Ô 12.00 do 16.00 Fabryka Kultury 
– warsztaty kreatywne dla dzieci
Ô 15.00 Teatr Delikates – Z głową 
w chmurach – happening

Zajęcia plastyczne inspirowane 
będą bogactwem letniej przy-
rody. Tematem przewodnim 
będzie podróż dookoła świata. 
Ceramicy zapraszają na za-
bawę gliną. Powstaną prace 
inspirowane tradycją i kulturą 
świata, a także fauną i florą 
odległych krain. 
Chętni do udziału w zajęciach 
nie są zobowiązani do udziału 
we wszystkich terminach.

Ofer ta skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.  
Obowiązuje wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa.
Termin: lipiec, sierpień. W lipcu zajęcia odbywać się będą we wszystkie poniedziałki, 
wtorki, środy od godz. 10.00 do godz. 12.00

Organizator: Stowarzyszenie Forum Ceramików
Miejsce: Pracownia Rzeźby i Ceramiki

Adres: Gliwice, ul. Ziemowita 1
Kontakt: tel.: 608 724 022, e-mail: artceramika@gmail.com

Uwaga: Liczba miejsc ograniczona.

Stowarzyszenie Forum Ceramików zaprasza dzieci i młodzież do twórczego wypoczynku. To już 
siódma edycja uznanego wakacyjnego projektu prowadzonego w Pracowni Rzeźby i Ceramiki.

Kreatywne wakacje

WOJENNY. Dunkierka rozpoczyna się sceną, w któ-
rej wroga armia otacza setki tysięcy Brytyjczyków 
i aliantów. Uwięzieni na plaży między morzem a si-
łami przeciwnika muszą stawić czoła niemożliwemu.
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– Dotychczasowe edycje budże-
tu partycypacyjnego pokazały, 
że mieszkańcy chętnie biorą 
udział w tego typu inicjatywach 
i nie brakuje im ciekawych pomy-
słów, dzięki którym nasza Mała 
Ojczyzna ma szansę jeszcze 

bardziej rozkwitnąć – pod-
kreśla prezydent Zabrza 
Małgorzata Mańka-Szu-
lik. – Liczę, że teraz miesz-

kańcy kolejny raz pokażą, 
jak duży potencjał drzemie 

zarówno w nich, jak i w naszym 
mieście. Zachęcam do udziału 
w czwartej edycji budżetu partycy-
pacyjnego. Jestem przekonana, 
że warto brać sprawy w swoje ręce 
i osobiście decydować, na co 
mają być wydatkowane pieniądze 
– dodaje.
W ramach IV edycji Zabrzańskie-
go Budżetu Partycypacyjnego do 

podziału jest 4,01 mln zł. Dla 
każdej z dzielnic „dużych” do-
stępna będzie kwota 250 tys. 
zł, dla „małej” 140 tys. zł, a na 
wykonanie projektów ogólnomiej-
skich dostępna będzie kwota 
500 tys. zł. Powyższe kwoty to 
jednocześnie maksymalna war-
tość składanego w danej katego-
rii projektu.
Formularze wniosków dostęp-
ne są w wersji elektronicznej 
na stronie internetowej www.
um.zabrze.pl. W wersji papie-
rowej można je pobrać w Punk-
tach Obsługi Klienta zabrzań-

skiego magistratu (Centrum 
Handlowe M1 – ul. Szkubacza 
1 oraz parter przy wejściu 
głównym do budynku UM przy 
ul. Powstańców Śląskich 5-7) 
i w Sali Obsługi Klienta przy 
ul. Wolności 286. Głosowanie 
nad zgłoszonymi wnioskami 
zaplanowano na drugą poło-
wę listopada. Wyniki poznamy 
w grudniu. Szczegółowe infor-
macje na temat przedsięwzię-
cia można znaleźć na stronie 
www.um.zabrze.pl w zakładce 
„Budżet partycypacyjny”.  (hm)

Ponad 4 mln zł dostali do dyspozycji mieszkańcy w ramach IV edycji Zabrzańskiego 
Budżetu Partycypacyjnego. Propozycje projektów do realizacji mogą składać 

do 7 sierpnia osoby, które ukończyły 16 lat i są zameldowane w Zabrzu. 

TRWA KOLEJNA EDYCJA ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Plac zabaw w Biskupicach Oświetlenie solarne na osiedlu Kopernika Boisko przy Szkole Podstawowej nr 7

Masz pytania? Zadzwoń!
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 27 39 606 (poniedziałek – piątek godz. 7:30 – 15:30) lub przez e-mail: umz@um.zabrze.pl

26.06 – 7.08.2017 r. 
– składanie wniosków 
8.08 – 17.10.2017 r. 

– wstępna ocena wniosków
18.10.2017 r. 

– ogłoszenie wyników wstępnej oceny wniosków 
16.11 – 1.12.2017 r.

 – głosowanie nad wnioskami 
12.12.2017 r. 

– wyniki głosowania

WAŻNE DATY
Małgorzata
lik

kańcy kolejny raz pokażą, 
jak duży potencjał drzemie 

zarówno w nich, jak i w naszym 
mieście. Zachęcam do udziału 

Ponad 4 mln zł dostali do dyspozycji mieszkańcy w ramach IV edycji Zabrzańskiego Ponad 4 mln zł dostali do dyspozycji mieszkańcy w ramach IV edycji Zabrzańskiego 
Dzielnice małe:

 Grzybowice, Kończyce, Maciejów, 

Makoszowy, Os. Mikołaja Kopernika, 

Os. Młodego Górnika, Pawłów, 

Zaborze Południe, Zandka

Dzielnice duże: 

Biskupice, Centrum Południe, 

Centrum Północ, Guido, Helenka, 

Mikulczyce, Os. Kotarbińskiego, 

Rokitnica, Zaborze 

Północ

Plac zabaw w BiskupicachPlac zabaw w Biskupicach Oświetlenie solarne na osiedlu KopernikaOświetlenie solarne na osiedlu Kopernika Boisko przy Szkole Podstawowej nr 7Boisko przy Szkole Podstawowej nr 7

MIESZKAŃCY ZDECYDUJĄ, 
NA CO WYDAĆ PIENIĄDZE

Na wewnętrznym parkingu Are-
ny Zabrze trwają od początku 
wakacji zajęcia z nauki jazdy 
na rolkach. Lekcje są bezpłat-
ne i prowadzone przez profesjo-
nalna kadrę instruktorską. 

Nauka jazdy na rolkach to zna-
komita propozycja na wakacje, 
a zdobyte na zajęciach umiejęt-
ności można później wykorzy-
stać w plenerze. Adepci zajęć 
prowadzonych na Arenie Zabrze 
zdobywają wiedzę teoretyczną 
oraz praktyczne umiejętności 
jazdy do przodu, do tyłu, slalo-
mem – w zależności od stopnia 

zaawansowania oraz grupy, do 
której zostaną zakwalifikowani. 
Na 28 lipca zaplanowano zaję-
cia kierowane wyłącznie do dzie-
ci. Aby wziąć udział w zajęciach, 
należy się wcześniej zapisać 
w Punkcie Informacji o Mieście, 
ul. Powstańców Śląskich 2/1, 
tel. 32 271 72 76 lub 373 35 
20. 
Zajęcia rolkowe ruszyły na are-
nie Zabrze z początkiem roku. 
Ich przedwakacyjnym podsu-
mowaniem były Amatorskie 
Mistrzostwa Zabrza w Jeździe 
na Rolkach. Zawody odbyły się 
w pierwszą sobotę wakacji.  (hm)

ROLKI 
BEZ 
TAJEMNIC

NA PARKINGU ARENY ZABRZE MOŻNA DOSKONALIĆ UMIEJĘTNOŚCI W JEŹDZIE NA ROLKACH
Na 28 lipca zaplanowano zajęcia dla dzieci
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Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu informuje, że 1 sierpnia 2017 r. na terenie miasta Zabrze odbędzie się wyścig 
kolarski Tour de Pologne. W związku z tym wprowadzono zmianę organizacji ruchu.

1.  Od wczesnych godzin rannych (od godz. 5.00) do późnych godzin nocnych (do ok. 23:00) całkowicie wyłączone z ruchu pojazdów będą niżej 
wymienione ulice:

 - ul. Roosevelta od ronda przy granicy z Gliwicami do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego oraz dalej od ul. Piłsudskiego do ul. Gen. de Gaulle’a;

 - węzeł łączący ul. Roosevelta z trasą DTŚ będzie całkowicie zamknięty.

 - ul. Gen. de Gaulle’a od ul. Roosevelta do ronda Sybiraków;

 -  odcięte od wjazdu będą również drogi krzyżujące się z ulicami: Roosevelta i Gen. de Gaulle’a, tj.: Dożynkowa, Łukasińskiego, Wallisa, 
Puchałki, Botaniczna, Piłsudskiego, Damrota, św. Józefa, Łokietka, Bracka, Archanioła, Orkana, B. Śmiałego, Sobieskiego, wjazd na parking 
przy Politechnice Śląskiej (od ul. Roosevelta), Szczepaniakowej, Reymonta, A. Krzywoń, dojazdy do budynków mających połączenia 
drogowe z ul. Gen. de Gaulle’a        (na odcinku od ul. Reymonta do ul. Ślęczka), Ślęczka, Przemysłowa; 

 -  ul. Damrota na odcinku od skrzyżowania z ul. Roosevelta do skrzyżowania z ul. Różańskiego zostanie zamknięta dla ruchu oraz zabronione 
będzie parkowanie pojazdów (na jezdni i na chodniku). W związku z powyższym parkowanie dla pojazdów zostanie dopuszczone  
na ul. Damrota, na odcinku od ul. Różańskiego do skrzyżowania z ul. Chłopską.

2. Na całej trasie wyścigu zabroniony będzie postój pojazdów (na jezdni i na chodniku).

3.  Drogowa Trasa Średnicowa będzie dostępna dla ruchu w obydwu kierunkach w obszarze miasta Zabrze, jednak bez możliwości zjazdu  
i wjazdu na rondo Sybiraków oraz bez możliwości zjazdu i wjazdu przez węzeł Roosevelta. 

4.   Do godziny 17.00 utrzymany zostanie ruch kołowy na ul. Winklera (wyłącznie w kierunku ronda) z wjazdem na DTŚ w kierunku Katowic  
i wyjazdem z ronda do ul. Matejki (w kierunku ul. 3 Maja).

5.  Ul. Legnicka i ul. Makoszowska będą całkowicie wyłączone z ruchu od godz. 17.00. Dopuszczenie w/w dróg do ponownego ruchu nastąpi  
po przejechaniu wyścigu, tj. około godziny 19.00 (odcięte od ruchu będą również drogi krzyżujące się z w/w ulicami).

6.  Od około godz. 17:00 do około 19:00 zamknięty dla ruchu pojazdów będzie wjazd z ul. 3-go Maja w ul. Makoszowską.

7.  Utrzymany zostanie ruch w obydwu kierunkach na ul. Gen. de Gaulle’a od Goethego do Roosevelta oraz w obydwu kierunkach na ul. Roosevelta 
od Gen. de Gaulle’a do ul. 3 Maja. 

8. Wszystkie rejony skrzyżowań drogowych na trasie wyścigu objęte zostaną patrolami służb mundurowych (Policja, Straż Miejska).

– 1 sierpnia 2017 r.

Linia 23 – kierunek  Katowice od 5:00 do 23:00
  Trasa: Zabrze Goethego, Gen. de Gaulle’a, następnie trasą 

zastępczą  Roosevelta, 3 Maja i powrót na stałą trasę na 
Paderewskiego.

Linia 23 – kierunek Zabrze Goethego od 5:00 do 23:00 
  Trasa: Ruda Śląska, Zabrze Paderewskiego, następnie trasą 

zastępczą 3 Maja, Roosevelta i Gen. de Gaulle’a i dalej po stałej 
trasie do Goethego.

Linia 32 – kierunek Gliwice Łabędy od 5:00 do 23:00
  Trasa:  Zabrze Goethego następnie trasa zastępcza  Gen. de 

Gaulle’a, Wolności, Knurowska do granic z Gliwicami.
Linia 32 – kierunek  Zabrze Goethego od 5:00 do 23:00
  Trasa zastępcza od granicy z Gliwicami – Knurowska,  Wolności, 

Gen.  de Gaulle’a i do Goethego
Linia 199 – kierunek   Kochłowice od 5:00 do 23:00
  Trasa: Zabrze Goethego,  Gen. de Gaulle’a, następnie trasą 

zastępczą  Roosevelta i 3 Maja dalej po stałej trasie  do Kochłowic.
Linia 199 - kierunek Zabrze Goethego od 5:00 do 23:00 
  Trasa: Kochłowice, Zabrze Sikorskiego, 3 Maja, następnie trasą 

zastępczą  Roosevelta  i dalej Gen. De Gaulle’a  po stałej trasie do 
Goethego.

Linia 720 – kierunek  Zabrze Goethego (przez Zabrze Szpital) od 5:00 do 23:00
  Trasa: Zabrze Goethego, 3 Maja,  następnie trasą zastępczą   

Roosevelta, Gen.  de Gaulle’a , Wolności  i  dalej Trocera po stałej 
trasie do Goethego.

Linia 720 – kierunek  Zabrze Goethego (przez Plac Teatralny) od 5:00 do 23:00
  Trasa: Zabrze Goethego,  Plac Teatralny  dalej po stałej trasie do  

Zabrze Trocera, następnie trasą zastępczą  Wolności, Gen. de  
Gaulle’a,  Roosevelta,  3 Maja do  Goethego.

Linia 47 – kierunek  Szczygłowice od 5:00 do 23:00
  Trasa: Zabrze Goethego ,  Gen. de Gaulle’a, następnie trasą 

zastępczą  Roosevelta,  3 Maja, i dalej stałą trasą (pozostała 
część objazdów poza granicami Zabrza dostępna na stronach 
KZK GOP).

Linia 47 –  kierunek  Zabrze Goethego od 5:00 do 23:00
  Trasa: Zabrze 3 Maja, następnie trasą zastępczą Roosevelta i Gen. 

De Gaulle’a,  dalej po stałej trasie do Goethego (pozostała część 
objazdów poza granicami Zabrza dostępna na stronach KZK GOP).

Linia 47 – kierunek  Szczygłowice od 17:00 do 19:00
  Trasa: Zabrze Goethego ,  Gen. de Gaulle’a, następnie trasą 

zastępczą  Roosevelta,  3 Maja, Paderewskiego –  do granicy  
z Rudą Śląską (pozostała część objazdów poza granicami 
Zabrza dostępna na stronach KZK GOP).

Linia 47 –  kierunek  Zabrze Goethego od 17:00 do 19:00
  Trasa zastępcza  od granicy z Rudą Śląską, Paderewskiego,   

3 Maja,  Roosevelta i  Gen. De Gaulle’a, dalej po stałej trasie do 
Goethego (pozostała część objazdów poza granicami Zabrza 
dostępna na stronach KZK GOP).

Linia 111 – kierunek  Makoszowy Oświęcimska od 5:00 do 23:00
  Trasa: po stałej trasie Helenka ELZAB do Gen. de Gaulle’a, 

następnie trasą zastępczą   Roosevelta, 3 Maja i dalej po stałej 
trasie do Makoszowy Oświęcimska

Linia 111 – kierunek   Helenka  Elzab od 5:00 do 23:00
  Trasa: po stałej trasie do 3 Maja, następnie trasą zastępczą Roosevelta 

i dalej Gen. de Gaulle’a po stałej trasie do  Helenka ELZAB.
Linia 111 – kierunek  Makoszowy Oświęcimska  od 17:00 do 19:00
  Trasa: po stałej trasie Helenka ELZAB do Gen. de Gaulle’a, 

następnie trasą zastępczą   Roosevelta, 3 Maja, Paderewskiego 
do Kończyce Beskidzka (koniec trasy!) 

Linia 111 – kierunek   Helenka  Elzab od 17:00 do 19:00
  Od przystanku początkowego Makoszowy Oświęcimska  

do przystanku Kończyce Beskidzka linia nie kursuje!
  Trasa: od Kończyce  Beskidzka, Paderewskiego, następnie trasą 

zastępczą 3 Maja, Roosevelta i dalej Gen. de Gaulle’a po stałej 
trasie do  Helenka ELZAB.

Trasa Tour de Pologne przebiega również przez miasta ościenne, co również ma 
wpływ na zmiany w kursowaniu komunikacji publicznej na liniach obsługujących 
miasto Zabrze. Wszelkie szczegółowe dane pozyskać można w KZK GOP.

Zmiany przebiegu tras autobusów w granicach miasta Zabrze w dniu 01 sierpnia 2017 r. w związku z organizacją 74. TOUR DE POLOGNE:

Szczegółowe informacje dot. zmiany organizacji ruchu: Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej, tel. (32) 277 68 00

Urząd Miejski w Zabrzu, 
infolinia całodobowa: tel. (032) 37 33 560


