
– Pozyskaliśmy kolejne dofinan-
sowanie na zadania w zakresie 
ekologii. Dzięki temu powinny 
się skończyć uciążliwości zwią-
zane z intensywnymi opadami 
deszczu w centrum miasta – 
mówi prezydent Zabrza Małgo-
rzata Mańka-Szulik.
W ramach planowanych prac 
przebudowana zostanie kana-
lizacja deszczowa w rejonie 
ulic Archanioła, św. Józefa 
i Reymonta w dzielnicy Centrum 

Południe. Przebudowany będzie 
także odcinkek rowu Guido 
w rejonie osiedla Józefa. W Par-
ku Leśnym im. Powstańców Ślą-
skich powstanie z kolei zbiornik 
retencyjny wód deszczowych. 
– Realizacja przedsięwzięcia 
ograniczy podtopienia budyn-
ków i ulic oraz doprowadzi do 
uporządkowania systemu ka-
nalizacji deszczowej i przyczyni 
się do wykorzystania wód desz-
czowych na cele miejskie – tłu-

maczy Dagmara Piskorz z Wy-
działu Kontaktów Społecznych 
Urzędu Miejskiego w Zabrzu. 
– W ramach projektu stworzone 
zostanie skierowane do dzieci 
szkół podstawowych stanowi-
sko dydaktyczne pod hasłem 
„Deszcz, nasz sprzymierzeniec 
i przeciwnik”. Miasto planuje 
wykorzystanie zbiornika reten-
cyjnego jako pierwszy krok do 
zwiększenia atrakcyjności Par-
ku Leśnego – dodaje.

Całkowita wartość projektu to 
ponad 9,8 mln zł. Pozyskane 
przez Zabrze dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej to 
kwota prawie 8,4 mln zł. Umowę 
w tej sprawie podpisali w War-
szawie prezydent Zabrza Małgo-
rzata Mańka-Szulik oraz zastęp-
ca prezesa zarządu Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej Roman Wój-
cik. Prace w ramach projektu po-
trwają do grudnia 2019 r.  (hm)
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MILIONY POZYSKANE Z UNII EUROPEJSKIEJ POMOGĄ 
W MODERNIZACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEŚCIE

Kolejny dobrze przygotowany projekt na koncie Zabrza! Ponad 8 milionów złotych pozyskało 
miasto z Unii Europejskiej na przebudowę kanalizacji deszczowej w centrum. Inwestycja 

umożliwi wykorzystywanie wody opadowej na cele komunalne, ograniczy podtopienia 
budynków i sprawi, że  na atrakcyjności zyska Park Leśny

Modernizacja obejmie sieć 
kanalizacji deszczowej w centrum

ZABRZE SKUTECZNIE 
SIĘGA PO KOLEJNĄ 
UNIJNĄ DOTACJĘ

fo
t.

 M
G

W

Umowę podpisują prezydent Małgorzata 
Mańka-Szulik i wiceprezes NFOŚiGW 
Roman Wójcik
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ZABRZE AKTUALNOŚCI

– Zakres robót był bardzo szero-
ki. Zaczęliśmy od stropodachów 
i piwnic. Wykonany został drenaż 
budynku, pojawiła się nowa elewa-
cja – wylicza Lesław Złotorowicz, 
prezes Zabrzańskiego Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej. 
Prace ruszyły w 2015 r. Koszto-
wały 1,4 mln zł. Z tej kwoty 300 
tys. zł stanowiło dofinansowanie 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. – Każda inwesty-
cja, a w Zabrzu współfinansujemy 
ich naprawdę sporo, jest bardzo 
korzystna przede wszystkim dla 
mieszkańców – zwraca uwagę 
Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW 
w Katowicach. – Tym razem be-

neficjentem nie jest gmina, tylko 
podmiot gospodarczy, więc tym 
większe uznanie, że spółka pod-
jęła takie wyzwanie. Nie pozostaje 
nic innego, jak zaprosić do współ-
pracy kolejne podmioty. Potrzebu-
jemy tego szczególnie w naszym 
regionie, który przez lata opierał 
się na funkcjonowaniu przemysłu 
ciężkiego i bardzo wiele przyrodzie 
zabrał. Myślę, że teraz należy to 
środowisku oddać – dodaje. 
Siedziba Zabrzańskiego Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej to 
kolejny zabrzański obiekt, który 
w ostatnich latach zmienił oblicze. 
Miasto konsekwentnie realizuje bo-
wiem program termomodernizacji 
obiektów użyteczności publicznej. 

Do tej pory objął on m.in. kilkadzie-
siąt szkół i przedszkoli. – Mamy 
przepiękne obiekty zabytkowe i bu-
dynki, które powstały później. Jak 
widać, również im można nadać 
blask – uśmiecha się prezydent 
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. 
– Żeby to było możliwe, po pierw-
sze trzeba mieć pomysł, po drugie 
poszukiwać środków, po trzecie 
trzeba  wykazać się konsekwen-
cją w działaniu. Jadąc dziś przez 
Zabrze, można się przekonać, 
ile szkół, przedszkoli, przychodni 
i innych obiektów użyteczności pu-
blicznej zostało zrewitalizowanych. 
Bardzo się cieszę, że dołączył do 
nich kolejny budynek – dodaje pre-
zydent miasta.  (hm)

Całkowicie zmieniła swe oblicze siedziba Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. 
Budynek przeszedł gruntowną termomodernizację.

KOLEJNY BUDYNEK 
ZMIENIŁ OBLICZE

Budynek zyskał efektowną elewację

SIEDZIBA ZABRZAŃSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI 
CIEPLNEJ PRZESZŁA TERMOMODERNIZACJĘ

Prace 
pochłonęły 
1,4 mln zł

O tytuł jednego z siedmiu no-
wych cudów Polski ubiega się 
zabrzańska Kopalnia Guido. 
O wynikach tegorocznej edycji 
plebiscytu magazynu National 
Geographic zdecydują czytelni-
cy oraz internauci.

To już siódma edycja plebi-
scytu „7 nowych cudów Pol-
ski”. Przez cały rok redakcja 
National Geographic szukała 
miejsc niebanalnych, nowo 

powstałych albo takich, 
w które tchnięto nowe życie. 
Z każdego z 16 województw 
wytypowano po dwa najpięk-
niejsze miejsca, które wal-
czą o głosy w plebiscycie. 
Z naszego województwa są 
to Pałac w Pławniowicach 
i zabrzańska Kopalnia Guido. 
Głosować można na stronie 
www.7cudow.national-geogra-
phic.pl do 31 sierpnia. Wrę-
czenie nagród zwycięzcom 

odbędzie się 20 października 
podczas gali towarzyszącej 
Międzynarodowym Targom Tu-
rystycznym World Travel Show. 
Kopalnia Guido to jedyna 
w swoim rodzaju kopalnia wę-
gla kamiennego, do której moż-
na zjechać prawdziwą klatką 
szybową i przekonać się, jak 
wygląda praca górników pod 
ziemią. Tak wyjątkowego za-
bytku techniki górniczej nie ma 
w całej Europie! Obecnie w Ko-

palni Guido zamiast pokładów 

węgla wydobywa się turystykę, 

kulturę i rozrywkę. Na udo-

stępnionych do zwiedzania po-

ziomach 170, 320 i 355 cze-

ka na turystów moc atrakcji. 

Aby przekonać się, jak wyglą-

da współczesne i historyczne 

górnictwo, wystarczy włożyć 

kask, pobrać lampę i ruszyć 

na spotkanie podziemnej przy-

gody. (hm)

ODDAJ SWÓJ GŁOS 
NA KOPALNIĘ GUIDO!

TRWA PLEBISCYT NA 7 NOWYCH CUDÓW POLSKI

Podwieszana kolejka w Kopalni Guido
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Przed spółką trudne zadanie 
udowodnienia, że decyzja o re-
alizacji inwestycji była słuszna.

Jeszcze przed wakacjami sce-
nariusz wydarzeń wydawał się 
jasny. Po trzech nieudanych po-
stępowaniach przetargowych, 
urzędnicy planowali ogłosić 
kolejne, do którego przystą-
pić miała jedna z miejskich 
spółek (nieoficjalnie mówiło 
się o Górnośląskiej Agencji 
Przedsiębiorczości i Rozwoju). 
O takim zamiarze informował 
m.in. prezydent Zygmunt Fran-

kiewicz. Teraz jest już pewne, 
że tak się nie stanie.

– Pomimo tego, że uważaliśmy 
iż zewnętrzny operator hali był-
by dobrym rozwiązaniem, kolej-
nego przetargu na zarządzanie 
halą Gliwice nie będzie. Z do-
tychczasowych doświadczeń 
wynika, że nie przyniósłby on 
zapewne spodziewanych re-
zultatów – mówi nam Marek 
Jarzębowski, rzecznik prasowy 
Prezydenta Gliwic. – Hala zo-
stanie przekazana w dzierżawę 
PWiK, które będzie odpowie-

dzialne za jej uruchomienie 
– komentuje i podkreśla, że 
o takim rozwiązaniu w Urzę-
dzie mówiono już wcześniej, 
ale pierwotnie wybrano pomysł 
z przetargiem ostatniej szansy.

Jak informuje rzecz-
nik prezydenta, Hala 
Gliwice znajdująca 

się obecnie w zarzą-
dzie PWIK zostanie 
ponownie przeka-

zana Miastu Gliwice, 

a następnie wydzier-
żawiona miejskim 

wodociągom. PWIK 
ma zadbać o dobry 

start obiektu. 

Nieoficjalnie mówi się, że za 
kwestie organizacyjne (reper-
tuar, harmonogram wydarzeń 
w pierwszych miesiącach dzia-
łania Hali) odpowiadać ma Wy-
dział Kultury i Promocji Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach. Jarzę-
bowski zaprzecza jednak takim 
informacjom.

Hala Gliwice pod pieczą PWiK 
to rozwiązanie, o którym w Gli-
wicach mówiło się od kilku lat.
Gdy startowała budowa Hali, 
PWiK było menadżerem kon-
traktu i prowadziło budowę 
obiektu. W 2015 roku gliwiccy 
radni zdecydowali o wniesieniu 
obiektu w skład majątku wodo-
ciągowo-kanalizacyjnej spółki.

– Korzyści są dość oczywi-
ste. To kwestia powoływania 
zarządu czy rady nadzorczej 
i szukania kompetentnych 
ludzi. W PWiK tacy już są – 
argumentował na sesji Rady 
Miasta prezydent Frankiewicz 
i zapowiadał możliwość powo-
łanie przez PWIK spółki-córki, 
zajmującej się zarządzaniem 
Halą.

Najpierw jednak 
Miasto miało po-
szukać operatora 

zewnętrznego. 
Wszystkie rozpisa-
ne przetargi, mimo 

wstępnego zaintere-
sowania kilku pod-
miotów, zakończyły 
się fiaskiem. Teraz 
scenariusz z utwo-

rzeniem spółki-córki 

staje się ponownie 
aktualny. 

Podobnie jak wątpliwości czy 
opieka nad kosztochłonną in-
westycją miejskich wodociągów 
nie wpłynie na ceny wody w mie-
ście. W 2015 roku, gdy Hala 
przekazywana była w zarząd 
PWiK, urzędnicy przekonywa-
li, że spółka nie będzie miała 
prawnej możliwości, aby z do-
chodów z dostarczania wody 
dotować działalność hali.

Otwarcie Hali Gliwice 
planowane jest na 
połowę 2018 roku. 
Koszt jej budowy 

szacuje się na około 
400 mln złotych wraz 

z wyposażeniem.

Michał Szewczyk
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Zaskakujący zwrot akcji w wyborze zarządcy 
Hali Gliwice. Miasto zrezygnowało z organizacji 
czwartego przetargu, a za uruchomienie obiektu 
odpowiadać będzie gliwickie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji.

Halę biorą Wodociągi



4

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze www.gazeta-miejska.pl

ogłoszenia drobne

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

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

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

dam pracę
 Ô Poszukujemy pracowni-

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

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

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. Usuwa-
nie 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.

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

 Ô Zatrudnię pomocnika na 

budowie w Gliwicach. Tel. 

792-013-569.

szukam pracy
 Ô Kierownik budowy, 

uprawnienia budowlane. Tel. 
602322434.

nieruchomości
 Ô KUPIĘ MIESZKANIE ZA 

GOTÓWKĘ! Może być zadłu-
żone, z problemem prawnym. 
737 938 416.

Ogłoszenia  
również na

 gazeta-miejska.pl

zdrowie
 Ô Zapisy na protezy NFZ, 

Dolnych Wałów 20. Gliwice, 
32 231-39-95.

inne
 Ô BOUTIQUE LAPLAYA78, 

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

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

r e k l a m a . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 – Pan zaparkuje, o tutaj jest 
wolne miejsce, to złotówka 
się należy... – taka sytuacja 
przydarzyła się ostatnio jed-
nemu z radnych klubu Prawa 
i Sprawiedliwości, Tomaszo-
wi Tylutko. Jednak nie tylko 
jemu. Już wcześniej otrzy-
mywał podobne sygnały od 
mieszkańców.

 – Czyżby w Gliwicach 
pojawił się problem 
„pomagaczy” wystę-
pujący kiedyś w Ło-
dzi? Za wskazanie 

miejsca, a następnie 
„popilnowanie” 

należy coś „odpa-
lić” – inaczej nigdy 
nie wiadomo co się 

może z samochodem 
stać... – komentuje 
radny w serwisie 

społecznościowym 
facebook.com.

Tomasz Tylutko zwrócił się 
w tej sprawie pisemnie do 
komendanta Straży Miejskiej 
w Gliwicach, Janusza Bismo-
ra, z prośbą o podjęcie działań 
w celu wyeliminowania proble-
mu jeszcze w zarodku.

Podobne sytuacje jeszcze kilka 
lat temu, zanim wprowadzono 
strefę płatnego parkowania 
w Gliwicach zdarzały się co-
dziennie. 

Również w innych 
miastach Polski 
pojawiał się ten 

problem. Wśród nich 
jest Poznań, gdzie 
w marcu tego roku 

18-latek działał 
w analogiczny spo-

sób. Skończyło się to 
zatrzymaniem męż-
czyzny, zastosowa-

niem dozoru policyj-
nego i skierowaniem 
sprawy o wyłudzenie 

do sądu. 

Zachowanie takie kwalifikuje się 
pod art. 282 kk: „Kto, w celu 
osiągnięcia korzyści majątko-
wej, przemocą, groźbą zamachu 
na życie lub zdrowie albo gwał-
townego zamachu na mienie, 
doprowadza inną osobę do roz-
porządzenia mieniem własnym 
lub cudzym albo do zaprzestania 
działalności gospodarczej, pod-
lega karze pozbawienia wolności 
od roku do lat 10.”

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrzewww.gazeta-miejska.pl
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Problem po kilku latach powrócił. W centrum, w rejonie 
ulicy Kłodnickiej pojawił się osobnik, który w zamian 
za wskazanie miejsca do parkowania oczekuje zapłaty. 
W razie odmowy straszy uszkodzeniem samochodu.

Parkingowi naciągacze 
znowu aktywni

16-21.08.2017 (nr 839)

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

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

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW 
OKRĘGOWY ZARZĄD ŚLĄSKI

WARSZTATY
Klub Kreatywnego Inżyniera

FLOJAMO

TARGI
EXPOBUD
Budownictwo-Wnętrza-Ogrody

Kiermasz Roślin

09-10 września GLIWICE

Temat wiodący: 

„Czyste powietrze dla Gliwic”
Patronaty:

Co robić w takiej 
sytuacji?

 – Stanowczo odmawiać, 
nie płacić, grzecznie podzię-
kować... i zawsze zgłaszać 
problem służbom! Kierowca, 
który się „złamie” i przeka-
że złotówkę czy dwie działa 
na szkodę nas wszystkich. 
Lekko „zarobione” pieniądze 
wciągają „niebieskie ptaki” 
i zachęcają do coraz bardziej 
nachalnych wymuszeń. Poma-
gając osobom wyłudzającym 

pieniądze, dajemy społeczne 
przyzwolenie na ten proceder 

– radzi nadkomisarz Marek 
Słomski, oficer prasowy gli-

wickiej KMP. 
Żaneta Mrozek-Siewierska
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Miliony na ochronę 
przed powodzią

Pomogło doświadczenie policjanta

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

16-21.08.2017 (nr 839)

Gliwice z solidnym zastrzykiem pieniędzy na ochronę 
przeciwpowodziową. Na przestrzeni pół roku Miasto 
dwukrotnie uzyskało na ten cel unijne dofinansowanie.
Jego łączna kwota sięga pra-
wie 49 mln złotych.

CO POWSTANIE?
Najpierw, w lutym tego roku 
w ramach unijnego Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020, mia-
sto otrzymało prawie 19 mln 
złotych. Umowa sfinalizowana 
została w kwietniu, a prace mo-
dernizacyjne już trwają. Projekt 
obejmuje budowę zbiorników 
retencyjnych i kanalizacji desz-
czowej wraz z urządzeniami 
podczyszczającymi. Te zadania 
realizowane są m.in. przy ul. 
Bojkowskiej, Dworskiej, Bie-
gusa, Łukasiewicza i Elsnera. 

Druga transza pieniędzy 
(prawie 30 mln złotych) uru-
chomiona zostanie w najbliż-
szych miesiącach. Miasto 
jest w trakcie podpisywania 
umowy z Narodowym Fundu-
szem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Środki 
przeznaczone zostaną na bu-
dowę kanalizacji deszczowej 
przy ul. Magnolii, Begonii, 
Krokusów, Długiej, Marksa, 
Chorzowskiej (w tym m.in. re-
mont wylotu do rzeki Bytom-
ki) oraz w dzielnicy Brzezin-

ka Południe (wraz z budową 
zbiornika retencyjnego). Unij-
ne środki mają pozwolić też 
na przywrócenie naturalnego 
stanu koryta Kłodnicy a także 
na powstanie inteligentnego 
systemu zarządzania siecią 
kanalizacji deszczowej. 

ZBIORNIKI NA SŁO-
WACKIEGO (JESZCZE) 
NIE TERAZ

Na tym nie koniec 
ambitnych planów 
Magistratu. Miasto 

zamierza ubiegać się 
o kolejne dofinan-

sowanie na budowę 
kolejnych zbiorników 
retencyjnych, w tym 
także budzących naj-
większe kontrowersje 
„polderów”na łąkach 
przy ul. Słowackiego. 

 – Dla projektowanych obecnie 
zbiorników i polderów zlokali-
zowanych na potoku Ostropka, 
Cienka, Wójtowianka (Doa) oraz 
na rzece Kłodnicy obecnie trwa 

jeszcze proces projektowania – 
mówi Roksana Burzak z Wydzia-
łu Przedsięwzięć Gospodarczych 
i Usług Komunalnych. – Termin 
zakończenia tych umów jest 
różny, średnio przypada on II 
i III kwartał 2018r. Biorąc pod 
uwagę powyższe informujemy, 
że inwestycje te nie posiadają 
jeszcze decyzji, zgody na reali-
zację – zaznacza i podkreśla, że 
z wnioskiem o ich dofinansowanie 
będzie można wystąpić po uzy-
skaniu wszystkich zgód i decyzji.

Projekt najgłośniejszej inwesty-
cji przy ul. Słowackiego, będą-
cej od ubiegłego roku kością 
niezgody między częścią gliwi-
czan a urzędnikami powinien 
być gotowy do 12 września tego 
roku. Tymczasem o rekreacyjny 
charakter łąk przy Ostropce, 
w ubiegłym tygodniu po raz ko-
lejny upomnieli się mieszkańcy. 
Na zielonym terenie, z inicjaty-
wy Rady Osiedlowej Wójtowa 
Wieś zorganizowano "Śniada-
nie na trawie". W piknikowej 
atmosferze podkreślano zna-
czenie tego terenu dla dzielnicy. 
Spór o przyszłość tego miejsca 
– na razie uśpiony – może więc 
wrócić ze zdwojoną siłą już za 
kilka miesięcy.

Michał Szewczyk 

Gliwicka policja opisuje tę 
sytuację ku przestrodze. 
Chwila nieuwagi wystarczyła 
w tym wypadku złodziejowi 
na dokonanie kradzieży. 
Mogła być to przypadkowa 
osoba, która wykorzystała 
okazję do wzbogacenia się. 

Do zdarzenia doszło na par-
kingu przy centrum handlo-
wym przy ulicy Rybnickiej. 
34-letnia kobieta po zakoń-
czeniu zakupów w markecie 
przepakowała je do samo-
chodu i oddaliła się na kilka-
naście sekund celem odsta-
wienia wózka sklepowego 
we właściwe miejsce. W tym 

czasie nieznany sprawca zabrał 
telefon z auta poszkodowanej 
i oddalił się w nieustalonym 
kierunku. 

Funkcjonariusze są w trakcie 
przeglądania nagrań z kamer 
monitoringu. Być może pomoże 
to w ujęciu przestępcy.

W środę mieszkanka Czerwionki-Leszczyn wybrała się 
do Gliwic na zakupy. Po powrocie okazało się, że nie 
ma telefonu, który zostawiła na siedzeniu samocho-
du, gdy po rozpakowaniu zakupów poszła odstawić 
wózek na miejsce.

Niecodzienna sytuacja zdarzyła się w ubiegłym ty-
godniu w Gliwicach. Oficer dyżurny odebrał telefon 
od mężczyzny, który przedstawił się słabym głosem, 
prosząc o pomoc.
Prawie niewidomy, z problemami 
z poruszaniem, wybrał się na spa-
cer. Kiedy się przewrócił i uderzył 
głową o krawężnik, nie mogąc 
się podnieść i nie wiedząc gdzie 
jest, z pomocą nadeszli policjanci.

Najpierw stróż prawa starał się 
dowiedzieć gdzie mężczyzna 
mieszka, skąd wyszedł na spa-
cer i w jakim kierunku zmierzał. 
Niestety, próba wskazania bądź 
opisania otoczenia, w którym się 
znajdował, spełzła na niczym.

Policjant wiedział tylko, że gli-
wiczanin wyszedł z mieszkania 
w ścisłym centrum miasta i, 
jak twierdził, mógł przejść kilo-
metr. Namierzenie lokalizacji 
jego telefonu również niewiele 
pomogło- wskazany w rejonie 
zabudowanym obszar okazał 
się bardzo rozległy.

Dyżurny podtrzy-
mywał rozmowę 

z zagubionym, chcąc 

wydobyć od niego 
jak najwięcej infor-
macji. Dzięki temu, 
dowiedział się, że 
mężczyzna musi 

znajdować się nie-
daleko ulicy, gdyż 
dostrzega krawęż-
nik i przejście dla 

pieszych.

Policjant wpadł na pomysł, jak 
pomóc rozmówcy. Przekazał 
mu, by ten się nie rozłączał, zaś 
załodze jednego z radiowozów 
nakazał włączyć sygnały dźwię-
kowe, nasłuchując w telefonie 
policyjnej syreny.

Dyżurny obserwował trasę 
przejazdu radiowozu i kiedy 
dźwięk w słuchawce się nasi-
lił, mundurowi dotarli do gliwi-
czanina. 60-latek leżał na po-
boczu w rejonie skrzyżowania 
ulic Toruńskiej i Bojkowskiej. 

Karetka pogotowia, która asy-
stowała w poszukiwaniach, 
zabrała chorego mężczyznę 
do szpitala.

  (KMP Gliwice)

Złodziejowi  
wystarczyło  
kilkanaście sekund
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Teraz aby pieszo dostać się 
z Szobiszowic do centrum na-
leży pokonać wiadukt nad to-
rami kolejowymi. Droga ta jest 
dłuższa i niewygodna. Jeszcze 
kilka lat temu przejście tunelem 
poniżej infrastruktury PKP po-
zwalało na kilkukrotną oszczęd-
ność czasu.

Pomijając większy 
dystans, na wąskim 
chodniku prowadzą-
cym po wiadukcie nie 

brakuje przeszkód, 
jak m.in. latarnie. 

W dodatku przy wy-
locie z tunelu jest tak 
mało miejsca, że piesi 
muszą przejść na dru-

gą stronę jezdni.

W związku z planowaną przebu-
dową ulicy, Zarząd Dróg Miej-
skich nie przewiduje na razie 
poszerzania chodnika w tym 

miejscu, natomiast spółka PKP 
PLK, do której należy przejście, 
prace remontowe wstrzymała. 
Początkowo twierdzono, że prze-
prowadzona dodatkowa eksper-
tyza techniczna tego obiektu 
ujawniła zły stan elementów 
wejść od strony ulicy Bohate-
rów Getta Warszawskiego i ulicy 
Toszeckiej. Mogło to stanowić 
zagrożenie dla pieszych korzy-
stających z przejścia.

Po ekspertyzie zakres robót 
został ponownie zwiększony 
o dodatkowe prace, co wyma-
gało przeprowadzenia nowego 
zamówienia (wyboru wykonaw-
cy). Z powodu tych procedur, 
oddanie tunelu do eksploatacji 
planowano na III kwartał 2017 
roku. Wszystko jednak wska-
zuje, że termin ten nie zosta-
nie dotrzymany. Na miejscu 
zawieszono wszelkie prace, 
a wejścia z obu stron nadal są 
zamurowane.

 – Przejście pod torami łączą-
ce ulice: Toszecką i Boha-
terów Getta Warszawskiego 

w Gliwicach (przejście poza 
obszarem stacji) zostało wy-
łączone z użytkowania i w naj-
bliższym czasie nie planujemy 
jego remontu – informuje Ja-
cek Karniewski z PKP PLK, 
spółki, która zarządza infra-
strukturą kolejową na terenie 
kraju.

 – W zakończonej w ubiegłym 
roku modernizacji stacji w Gli-
wicach przebudowane zostały 
m.in. 2 przejścia pod torami 
w stacji. Zostały one w peł-
ni dostosowane do potrzeb 
osób o ograniczonych moż-
liwościach poruszania się, 
zamontowano windy i scho-

dy ruchome na perony. Jed-
no z przejść przez stację do 
ul. Tarnogórskiej, umożliwia 
również komunikację miesz-
kańcom, między południową 
i północną stroną miasta. Dru-
gie przejście prowadzi tylko 
do wejścia na perony stacji 
– dodaje Karniewski.

Jak informuje PKP, 
przejście pod torami, 
łączące ulicę Toszec-
ką z ulicą Bohaterów 

Getta Warszawskiego, 
zostało wyłączone ze 

wstępnych planów 
modernizacyjnych. 

Tunel ten nie ma połączenia z pe-
ronami jak również powiązania 
funkcjonalnego ze stacją Gliwice, 
dlatego dla ruchu pasażerskiego 
nie jest on tak bardzo istotny.

 – Od wyjść z nieczynnego przej-
ścia, w odległości około 100-
200 m znajduje się wiadukt, 
który umożliwia przejście nad 
torami na drugą stronę miasta 
– komentuje Karniewski.

Na to, żeby tunel w niedalekim 
horyzoncie czasowym został wy-
remontowany i otwarty nie ma 
więc większych szans.

Żaneta Mrozek-Siewierska

Dla mieszkańców dzielnicy Szobiszowice to zła wiadomość. Zamknięte od dłuższego czasu przejście podziem-
ne łączące ulicę Toszecką z ulicą Bohaterów Getta Warszawskiego w dającej się przewidzieć przyszłości nie 
zostanie oddane do użytku. Remont przerwano.

Tunel pozostanie zamknięty

16-21.08.2017 (nr 839)
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Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach przystąpił do realizacji 
zadania związanego z przebudową drogi powiatowej Nr 2991S na 
odcinku od Kozłowa do granicy z miastem Gliwice.
W związku z zakresem prze-
budowy nie pozwalającym na 
realizacje prac pod ruchem lub 
przy połówkowym zamknięciu, 
konieczne było całkowite za-
mkniecie drogi Nr 2991 S na 
odcinku od Kozłowa do granicy 
z miastem Gliwice na czas pro-
wadzonych robót.

Zamknięcie drogi 
nastąpiło w dniu  
14 sierpnia 2017 r.

W związku z tym zostały wpro-
wadzone następujące objazdy:

W kierunku  
Łabęd ulicami: 
Kozielska w Sośnicowicach 
(DW 408), Wiejska, Kościuszki, 
Kozielska w Rudzińcu ( droga 
powiatowa Nr 2918S), Gliwic-
ka, Osiedleńcza, Kozielska 
w Kleszczowie (droga powiato-
wa Nr 2915S), Aleja Jana No-
waka – Jeziorańskiego (DK 88)

W kierunku Sośnicowic ulicami:
Wyczółkowskiego, Aleja Jana 
Nowaka – Jeziorańskiego 
(DK88), Kozielska w Gliwicach, 
Osiedleńcza, Gliwicka, Koziel-
ska w Rudzińcu, Kościuszki, 
Wiejska, Kozielska w Sośnico-
wicach (DW 408)

Planowany termin zakończenia 
robót – 03 października 2017 
roku. Wykonawcą robót jest 
firma Hucz Sp. z o. o. Sp. K. 
z Boronowa.

Droga zamknięta, są objazdy
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Miał być ogólnodostępny  
park, jest wysoki płot

16-21.08.2017 (nr 839)

Zabytkowa Willa Neumanna, czyli obecna siedziba gli-
wickich "Wodociągów" walczy w konkursie na Najlepszą 
Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego. Problem 
w tym, że mimo pierwotnych zapowiedzi, "publiczny" 
charakter nieruchomości ogrodzonej okazałym płotem 
jest co najmniej dyskusyjny..
Modernizacja budynku przy ul. 
Rybnickiej 27 zakończyła się 
późną jesienią 2015 roku. Na 
gruntowną metamorfozę obiek-
tu wydano 7 mln złotych, a do 
jego wnętrz wprowadził się wła-
ściciel – gliwickie Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji. 

Nim do tego doszło, 
plan efektownej re-
witalizacji budynku 

budził kontrowersje. 
Zaniedbana nieru-

chomość dzięki PWIK 
dostawała szansę 
na nowe życie, ale 
kosztem sowitego 
sięgnięcia do miej-

skiego portfela. 

Oprócz pieniędzy potrzebnych 
na samą modernizację, naj-
pierw „Wodociągi” wyłożyły 
w 2010 roku 5,5 mln złotych 
na zakup willi od Politechniki 
Śląskiej. Ten dość kosztowny 
wydatek łagodzić miał przyszły 
charakter terenu wokół willi. 

– Miasto przekazało ten te-
ren PWiK z zadaniem przy-
wrócenia go społeczeństwu. 
Zanim ponad 15 tys. m2 za-
drzewionych gruntów wokół 
willi podzielono na zamknię-
te enklawy, służyły one jako 
ogólnodostępny park z pla-
cem zabaw – mówił w 2014 
roku na łamach „Miejskiego 
Serwisu Informacyjnego” 
Tomasz Brągiel, ówczesny 
dyrektor operacyjny PWiK. – 
Odtworzenie pierwotnej funk-
cji jest jedną z możliwości. 

Ale jesteśmy również otwarci 
na inne, bardziej śmiałe su-
gestie – podkreślał. 

Od rewitalizacji mi-
nęły już prawie dwa 
lata. Próżno jednak 
szukać tu parku czy 

placu zabaw. 
 – W roku 2017 spółka nie 
planuje działań związanych 
z rewitalizacją terenu wokół 
budynku na ul. Rybnickiej 27 
– informuje Barbara Boenisz-
-Wasyliszyn z Działu Strate-
gii Medialnych i PR PWiK  
Sp. z o.o.

Przedstawiciele 
PWiK zapewniają 
jednak, że plany 

udostępnienia parku 
mieszkańcom są 
nadal aktualne. 

 – Realizacja jest powiązana 
m.in. z rewitalizacją pobliskiej 
nieruchomości należącej do 
Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej przy ul. Rybnic-
kiej 29. Remont parku, a po-

tem narażenie go na zniszcze-
nia przez prace budowlane 
w sąsiedztwie nie byłoby do-
brym pomysłem – przekonuje 
Boenisz-Wasyliszyn.

PWiK zapewnia, że choć te-
ren zamykany jest po godzi-
nach pracy urzędników, każdy 
może przyjść, zadzwonić, a po 
uprzednim wpuszczeniu przez 
ochroniarzy... obejrzeć budynek 
z bliska. Na politykę „otwartych 
drzwi” w mniej skomplikowa-
nym wydaniu musimy poczekać. 
Spółka na razie nie jest w sta-
nie określić kiedy dokładnie 
park zostanie udostępniony 
mieszkańcom.

Przypomnijmy, inwestycja, 
która Willi Neumanna dała 
nowe, „białe” oblicze składa 
się z dwóch etapów. W na-
stępnym kroku, według pier-
wotnych planów ma powstać 
szklana dobudówka. Projekto-
wana część ma mieć eliptyczny 
kształt stanowiący dopełnienie 
historycznej formy willi. Obie 
części budynku będą pełnić 
funkcje biurowe. Autorem pro-
jektu przebudowy jest pracow-
nia architektoniczna Zalewski 
Architecture Group.

Michał Szewczyk
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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.

16.08 środa
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 16.15 Mr.Gaga
• 18.15 Mr.Gaga
• 20.15 Mr.Gaga
Duża sala
• 15.15 Valerian i miasto tysiąca 
planet
• 17.45 Valerian i miasto tysiąca 
planet
• 20.15 Dunkierka

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 16.00 BAJKOWE KINO LETNIE: 
Dzielna syrenka
• 18.00 BAJKOWE KINO LETNIE: 
Dzielna syrenka

19.08 sobota
Park im. F. Chopina - Gliwice
• 19.30 Parkowe Lato – NIEZA-
POMNIANY JOE COCER – wyk. 
Jacek Kawalec z zespołem

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:

Śląskie Rancho, Zabrze, ul. Webera 18 
18 sierpnia, piątek, godz. 20.00

MUZYCZNE LATO – SZTYWNY PAL AZJI

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 16.15 Balerina
• 18.15 Balerina
• 20.15 Balerina
Duża sala
• 16.30 Valerian i miasto tysiąca 
planet
• 19.15 Rosencrantz i Guilden-
stern nie żyją - transmisja spek-
taklu z londyńskiego National 
Theatre

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 16.00 BAJKOWE KINO LETNIE: 
Disco robaczki
• 18.00 BAJKOWE KINO LETNIE: 
Disco robaczki

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 16.15 Moonlight
• 18.15 Moonlight
• 20.15 Moonlight
Duża sala
• 16.00 Bodyguard Zawodowiec
• 18.00 W starym dobrym stylu
• 20.00 Bodyguard Zawodowiec

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 16.00 BAJKOWE KINO LETNIE: 
Zambezia
• 18.00 BAJKOWE KINO LETNIE: 
Zambezia

18.08 piątek
Śląskie Rancho - Zabrze, ul. We-
bera 18
• 20.00 Muzyczne Lato - Sztywny 
Pal Azji - koncert

Istnieją światy inne niż nasz. „Mroczna 
wieża” Stephena Kinga, ambitna i osza-
łamiająca historia jednego z najbardziej 
uznanych twórców literatury, na wielkim 
ekranie. Ostatni Rycerz, Roland Descha-
in (Idris Elba), uwięziony w niekończącej 
się walce z Walterem O’Dimem, znanym 
także jako Człowiek w czerni (Matthew 
McConaughey), ze wszystkich sił stara 
się powstrzymać go przed zburzeniem 
Mrocznej Wieży, która spaja światy. 
W imię przetrwania światów, w osta-
tecznej walce zderzą się ze sobą do-
bro i zło. Tylko Roland może ocalić 
Wieżę przed Człowiekiem w czerni.

Kino studyjne Amok Gliwice,  
ul. Dolnych Wałów 3

Różne klimaty kina
W sierpniu na małej sali zobaczymy codziennie 
inny film za jedyne 10 zł. Większość tytułów została 
wybrana na życzenie widzów, więc liczymy, że każdy 
znajdzie się dla siebie: ulubiony film, który warto 
zobaczyć jeszcze raz, taki, który uciekł, albo który 
warto odkryć. Na program złożyły się mini cykle, 
zbudowane wokół różnorodnych tematów.

16.08 MR. GAGA   
16.15, 18.15, 20.15

17.08 BALERINA   
16.15, 18.15, 20.15
18.08 MOONLIGHT   

16.15, 18.15, 20.15
19.08 LION. DROGA 

DO DOMU 15.30, 
18.00, 20.15

20.08 MANCHESTER 
BY THE SEA  15.30, 

18.00, 20.30
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• 15.30 Lion. Droga do domu
• 18.00 Lion. Droga do domu
• 20.15 Lion. Droga do domu
Duża sala
• 16.00 Bodyguard Zawodowiec
• 18.00 W starym dobrym stylu
• 20.00 Bodyguard Zawodowiec

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 16.00 BAJKOWE KINO LETNIE: 
Pinokio
• 18.00 BAJKOWE KINO LETNIE: 
Pinokio

17.08 czwartek
Marina Gliwice - ul. Portowa 28
• 18.00 Jacki Quartet Band - rejs 
muzyczny statkiem Foxtrot

Parkowe Lato – NIEZAPOMNIANY JOE COCKER,  
wyk. Jacek Kawalec z zespołem

Gliwice, park Chopina, 19 sierpnia, sobota, godz. 19.30

• 18.00 Manchester by the Sea
• 20.15 Manchester by the Sea
Duża sala
• 16.00 Bodyguard Zawodowiec
• 18.00 W starym dobrym stylu
• 20.00 Bodyguard Zawodowiec

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 16.00 BAJKOWE KINO LETNIE: 
Dzielna syrenka
• 18.00 BAJKOWE KINO LETNIE: 
Dzielna syrenka

• 18.00 BAJKOWE KINO LETNIE: 
Disco robaczki

20.08 niedziela
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 15.30 Manchester by the Sea

21.08 poniedz.
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 16.00 BAJKOWE KINO LETNIE: 
Disco robaczki

22.08 wtorek
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 16.15 Miles Davis i ja
• 18.15 Miles Davis i ja
• 20.15 Miles Davis i ja
Duża sala
• 16.00 Bodyguard Zawodowiec
• 18.00 W starym dobrym 
            stylu
• 20.00 Bodyguard Zawodowiec

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 16.00, 18.00 BAJKOWE KINO 
LETNIE: Zambezia

17 sierpnia, 
czwartek,  
godz. 19:15
Rosencrantz  
i Guildenstern 
nie żyją – trans-
misja spektaklu 
z londyńskiego 
National Theatre
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Do 19 sierpnia w siedzibie Mu-
zeum Miejskiego przy ul. Po-
wstańców Śl. 3 w Zabrzu moż-
na jeszcze oglądać wystawę 
„Sportowi mistrzowie Zabrza”. 

Ponad rok temu w Muzeum 
Miejskim w Zabrzu powstał 
Dział Sportu, którego docelową 
siedzibą ma być Arena Zabrze 
przy ul. Roosevelta. Od tego 
czasu placówka wzbogaciła 
się o wiele cennych ekspo-

natów, często należących do 
wybitnych sportowców związa-
nych z Zabrzem. Koszulki, ale 
też buty doskonałych piłkarzy, 
w których grali w pamiętnych 
meczach Górnika i reprezen-
tacji Polski. Rękawice bok-
serskie, mistrzowskie pasy, 
puchary i medale wywalczone
 w krajowych i międzynaro-
dowych zawodach, sztandary 
i unikatowe, często nieznane 
szerszej widowni zdjęcia z pry-

watnych archiwów – to część 
zbiorów, które muzeum chce 
pokazać zwiedzającym. Kolekcję 
uzupełniają bilety, plakaty i pro-
gramy meczowe. Najstarsze pa-
miątki pamiętają czasy przedwo-
jenne i okres rodzenia się sportu 
w Zabrzu po II wojnie światowej. 
Prezentowane są też ekspona-
ty z ostatnich lat, świadczące 
o tym, że zabrzański sport to nie 
tylko historia.  (hm)

W ROCKOWYCH 
KLIMATACH

Sztywny Pal Azji będzie go-
ściem najbliższego koncertu 
w ramach tegorocznej edycji 
Muzycznego Lata. Artyści 
zagrają w piątek 18 sierpnia 
o godzinie 20 na Śląskim Ran-
cho przy ul. Webera w Zabrzu.

Sztywny Pal Azji to zespół roc-
kowy, który największą popular-
ność zyskał w drugiej połowie 
lat 80. i pierwszej połowie lat 
90. XX w. Początki działalności 
sięgają 1985 r., kiedy to grupa 
przyjaciół postanowiła wspól-
nie spędzić wakacje, grając 
własne piosenki na deptakach 

Trójmiasta. Publicznie zespół 
zadebiutował w marcu 1986 
r. w Nowohuckim Centrum 
Kultury, a pierwszy sukces od-
niósł na festiwalu w Jarocinie 
w 1986 r. W 2014 r. najwięk-
szy przebój zespołu „Wieża 
radości, wieża samotności” 
uzyskał pierwsze miejsce 
w Polskim Topie Wszech Cza-
sów radiowej Trójki. Obecnie 
zespół pracuje nad nową płytą. 
Zwieńczeniem tegorocznej od-
słony Muzycznego Lata będzie 
zaplanowana na 25 sierpnia 
plenerowa dyskoteka. Wstęp 
wolny.  (hm)

MUZYCZNE LATO CORAZ BLIŻEJ FINISZU

Impreza rozpocznie 
się o godzinie 17 na placu War-
szawskim. Stąd wyruszy parada 
zabytkowych pojazdów. Samo-
chody pojadą ulicami Karłowi-
cza, Brysza, Wolności, Piotra 
Skargi, Pszczyńską, Sikorskie-
go, Paderewskiego, Beskidzką, 
Makoszowską, Winklera, de 
Gaulle’a, Korfantego, Mielżyń-

skiego, Srebr-
ną aż do Szybu 

Maciej. 
– Na terenie Szybu Maciej 
uczestników czeka szereg 
atrakcji. Będą kurs pierwszej 
pomocy, prezentacja wyposaże-
nia specjalistycznego radiowo-
zu zabrzańskiej komendy policji 
czy pokaz przygotowany przez 
szkołę nauki jazdy – wylicza 
Paweł Franzke z Zabrzańskie-
go Stowarzyszenia Miłośników 

Motoryzacji. – Choć to nie jest 
ostatnia impreza organizowana 
przez Zabrzańskie Stowarzy-
szenie Miłośników Motoryzacji, 
traktujemy ją jako zakończe-
nie sezonu letniego. Będzie to 
świetna okazja, aby zobaczyć 
bardzo nietypowe i coraz rzad-
sze samochody. Wśród linco-
lonów, buicków czy amerykań-
skich wersji mercedesów zjawią 
się też fiaty 125p i 126p, tra-
banty, zastawy, polonezy, wart-

burgi czy datsuny i zabytkowe 

toyoty – dodaje. 

Podczas imprezy prowadzona bę-

dzie zbiórka na rzecz podopiecz-

nych Schroniska dla Bezdomnych 

Zwierząt „Psitulmnie”. Zwierza-

kom można przekazać karmę 

w puszkach, makaron, ryż, środki 

czystości, koce, ręczniki, a także 

kołdry i poduszki (ale nie z pie-

rzem). Potrzebne są również ob-

roże, szelki i smycze.  (hm)

Fiaty 125p i 126p, trabanty, zastawy, polonezy, wartburgi, 
datsuny i zabytkowe toyoty to niektóre z samochodów, 

jakie będzie można podziwiać podczas kolejnej odsłony akcji 
Zabrzańskie Klasyki Nocą. Motoryzacyjne perełki wyjadą 

na ulice 26 sierpnia.

PRZED NAMI SIÓDMA EDYCJA AKCJI ZABRZAŃSKIE KLASYKI NOCĄ

skiego, Srebr-
ną aż do Szybu 

Maciej. 

ZABYTKOWE AUTA 
WYJADĄ NA ULICE

Sukcesy zabrzańskiego 
sportu w pigułce

MUZEUM MIEJSKIE ZAPRASZA NA WYSTAWĘ

Impreza rozpocznie się 
26 sierpnia o godzinie 17

Nie brakuje również jednośladów

Wystawa trwa
do 19 sierpnia 

Zlot przyciąga wielu 
miłośników dawnej 
motoryzacji w różnym wieku

16-21.08.2017 (nr 839)
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– Jest to jedyna w Europie tra-
sa turystyczna pokazująca, jak 
rozwijało się górnictwo przez 
ostatnie 200 lat, swoista pod-
ziemna podróż w czasie – mówi 
Bartłomiej Szewczyk, dyrektor 
Muzeum Górnictwa Węglowego 
w Zabrzu. – Chcemy pokazać 
trud pracy górniczej, a jedno-
cześnie postęp technologii. To 
pozwoli zrozumieć Śląsk i górni-
ków, ich tradycje i zwyczaje wy-
wodzące się z tej trwającej dwa 
wieki historii rozwoju przemysłu. 
Ostatnim punktem zwiedzania 
będzie wizyta w największym 
w Polsce podziemnym parku 
maszyn górniczych, gdzie można 
nie tylko zobaczyć, ale i usłyszeć 
działające kombajny, wrębiarki 
czy przenośniki – dodaje. 
Nowa trasa ma około 1,5 km 
długości. Prowadzi od szybu 
„Carnall” przy ul. Wolności do 
szybu „Wilhelmina” przy ul. Sien-
kiewicza. Obejmuje unikatowe 
wyrobiska Głównej Kluczowej 
Sztolni Dziedzicznej oraz kopalni 
Królowa Luiza. Turyści przejdą 
m.in. przez dwustuletni chodnik 
wykuty w węglu. Zobaczą także 
zrekonstruowany port przeładun-
kowy z ruchomym, drewnianym 
żurawiem, którym węgiel był ła-
dowany na łodzie. 
– Gdy czas przemysłu ciężkiego 
powoli się kończy, poindustrial-

ne obiekty Zabrza zyskują nowe 
funkcje – zwraca uwagę prezy-
dent Zabrza Małgorzata Mańka-
-Szulik. – Dla podziemnych wyro-
bisk rozpoczęła się era turystyki. 
Przywrócenie wyrobisk sztolni do 
stanu umożliwiającego prowa-
dzenie ruchu turystycznego było 
niełatwym zadaniem – dodaje.
Prace rozpoczęto w 2009 r., 
a w ich trakcie odkrywano coraz 
to nowe, niezwykłe fragmenty 
dawnych podziemi. Udrożniony 
został 2,5-kilometrowy, zabrzań-
ski odcinek Sztolni, w którym za-
legały ogromne ilości mułu, przy 
czym nikt nie wiedział, jaki jest 
faktyczny stan obiektu. 
– Obecnie, gdy prace już się 
kończą, wiemy, że podjęty trud 
miał sens. Podziemne zabytki 
są świadectwem niezwykłej hi-
storii tego regionu i pozwalają 
zachować pamięć o naszej toż-
samości. Dzięki nim możemy 
w wyjątkowych, autentycznych 
przestrzeniach opowiedzieć nie-
zwykłe historie o Śląsku i Ślą-
zakach – podkreśla prezydent 
Małgorzata Mańka-Szulik. 
Przypomnijmy, że jeszcze w tym 
roku zwiedzającym udostęp-
niona ma zostać wodna trasa 
w sztolni. Turyści pokonają ło-
dziami około 1,1 km. Wysiadać 
będą na nabrzeżu portowym przy 
ul. Miarki.  (hm)

JUŻ WKRÓTCE NA ZABRZAŃSKIM SZLAKU TURYSTYKI 
PRZEMYSŁOWEJ POJAWI SIĘ KOLEJNA ATRAKCJA

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

w kompleksie Sztolnia Królowa Luiza.

Na trasie nie brakuje 
elementów 

audiowizualnych

...gwarantuje niesamowite przeżycia

Wędrówka unikatowymi wyrobiskami...

Na trasie prezentowane są narzędzia

PODZIEMNA 
PODRÓŻ W CZASIE

Turyści zjadą w podziemia kolejką

Fragment przygotowywanej trasy wodnej

Zrekonstruowany port przeładunkowy

Chcesz znaleźć się w gronie tych, którzy jako jedni 

z pierwszych zobaczą niezwykłe wyrobisko? 

Zarezerwuj termin zwiedzania. Więcej informacji można 

uzyskać w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 

pod numerem telefonu 32  271 40 77.

ZAPISZ SIĘ NA PIONIERSKIE ZWIEDZANIE!

TRASA 

W LICZBACH

1,5 km to długość trasy

3 godziny to czas 

podziemnej wycieczki

16 stopni Celsjusza 

to temperatura 

pod ziemią

16-21.08.2017 (nr 839)


