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Rozpoczęła się przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu

Cena
Cena gazety
gazety
zz dodatkiem
dodatkiem 1
1 zł
zł

Ważny krok
w stronę ekologii

Oczyszczalnia ścieków Mikulczyce działa od 1989 r.

Ponad 17 milionów złotych unijnej dotacji pozyskały zabrzańskie
wodociągi na przebudowę oczyszczalni ścieków w Mikulczycach.
W ubiegłym tygodniu ruszyły prace związane z modernizacją obiektu.
Przebudowa obiektu
potrwa dwa lata

– Cieszymy się, że
na terenie naszego
miasta wciąż podejmowane są
nowe działania proekologiczne,
które są dla nas priorytetem.
Dziękuję za determinację i pozyskanie środków na ten jakże
ważny dla naszych mieszkańców
cel – podkreśla prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
Oczyszczalnia przy ul. Leśnej
w Mikulczycach została od-

dana
do
eksploatacji w 1989 r.
Jest jedną z dwóch działających w Zabrzu. Trafia tu 12-13
procent powstających w mieście
ścieków. Teraz obiekt stanie się
jeszcze bardziej wydajny i przyjazny dla środowiska.
Wartość projektu, obejmującego modernizację oczyszczalni
i zakup nowoczesnego samochodu do wywozu nieczystości
płynnych, to ponad 36 mln zł.
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Unijne dofinansowanie to 17,3
mln zł. – Do tej inwestycji przygotowywaliśmy się ponad trzy lata.
Teraz rozpoczynamy jej realizację
– mówi Piotr Niemiec, prezes
Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji. – Ekologia i nowoczesność to nasz
obowiązek. Musimy dbać o to,
by spełniać wszystkie przepisy,
które są ciągle modyfikowane
– dodaje.
W ramach kontraktu część obiektów zostanie przebudowana,

powstaną również nowe instalacje. Modernizacją oczyszczalni
zajęła się firma AWBUD z Ogrodzieńca. Prace potrwają dwa
lata. Będą prowadzone bez wyłączania obiektu z eksploatacji.
– W ostatnich latach realizowaliśmy zadania dla Bytomia, Gliwic,
Piekar Śląskich. Mamy zatem
doświadczenie i jesteśmy dobrze
przygotowani do realizacji najtrudniejszych technicznie robót
– zapewnia Michał Wuczyński,
prezes zarządu AWBUD.
(hm)
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Symboliczne wbicie łopaty
z udziałem prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik
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POZNALIŚMY LAUREATÓW KONKURSU NA NAJLEPSZE
GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Przedstawiciele
nagrodzonych gmin
w gmachu Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego

Są powody do satysfakcji! Zabrze zostało laureatem konkursu
„Gmina na 6 województwa śląskiego”. Kapituła doceniła
miasto za działania związane z rozwojem turystyki
postindustrialnej. Nagrody zostały wręczone w ubiegłym
tygodniu podczas uroczystości zorganizowanej
w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach.
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Środowiska
i
Gospodarki
Wodnej Andrzej Pilot, prezes
Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik i redaktor
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Podwieszana kolejka w Kopalni Guido

Zabytkowa maszyna wyciągowa szybu „Carnall”

fot. Tomasz Kiełkowski

nek,
prezes Śląskiej Izby Turystyki
Krystyna Papiernik, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

naczelny Dziennika Zachodniego
Marek Twaróg.
– Turyści przyjeżdżają do naszego województwa nie tylko w góry
czy na jurę. Potrzebują również
czegoś innego. Zauważamy coraz
większe zainteresowanie turystyką poprzemysłową. Tu Zabrze
wpasowuje się idealnie – zwraca
uwagę Grzegorz Chmielewski,
wiceprezes Śląskiej Organizacji
Turystycznej. – Cała polityka Zabrza pokazuje od wielu lat, że
z miasta, które w ogóle nie kojarzyło się z turystyką, można
zrobić stolicę turystyki poprzemysłowej. Zabrze absolutnie zasłużyło na tę nagrodę. Takiego skupiska atrakcji poprzemysłowych
i prowadzonych inwestycji nie ma
w innym miejscu województwa.
Myślę, że po udostępnieniu turystom Głównej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej Zabrze stanie się
liderem europejskim – dodaje.
Konkurs przeprowadzony został
z podziałem na gminy miejskie,
miejsko-wiejskie
i
wiejskie.
– Chcemy pokazać gminy i duże,
i małe. Te, które bardzo dobrze radzą sobie z inwestorami, turystyką, które bardzo dobrze komunikują
się z mieszkańcami. Obejrzeliśmy
kilkadziesiąt prezentacji i naprawdę
mieliśmy co oceniać – podsumowuje Marek Twaróg.
(hm)

Park 12C w Sztolni Królowa Luiza

fot. Agnieszka Wróblewska/MGW

Zabrze otrzymało wyróżnienie
w kategorii „Gmina przyjazna turystom”. – Jeszcze
kilka lat temu na słowa, że
Zabrze może być miastem turystyki, wiele osób uśmiechnęłoby się w sposób jednoznaczny. Bardzo się cieszę,
że w naszym mieście udało
się wydobyć piękno z tego, co
w przeszłości było bardzo trudnym zagadnieniem – mówi
prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.. – Zabrzańskie
obiekty turystyki industrialnej,
leżące na Szlaku Zabytków
Techniki Województwa Śląskiego, cieszą się dużym zainteresowaniem turystów. Kopalnię
Guido czy Park 12C chętnie
odwiedzają mieszkańcy Zabrza
i regionu. Zaznaczyć należy,
że odnotowujemy także sporą
liczbę gości z kraju i zagranicy.
Rosnąca liczba turystów jest
najlepszym dowodem na to, że
podjęty dziesięć lat temu kierunek rozwoju Zabrza przynosi
efekty – dodaje prezydent Zabrza.
W składzie kapituły konkursu
„Gmina na 6 województwa śląskiego” zasiadali m.in. marszałek
województwa śląskiego Wojciech
Saługa, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. Robert Toma-

fot. Tomasz Kiełkowski

Szóstka dla Zabrza
za turystykę
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Arena lekkoatletyczna
już otwarta

Gliwiccy lekkoatleci nareszcie mają powody do
zadowolenia. Ciągnąca się latami inwestycja
jest gotowa.

Fot. Łukasz Gawin

Angeliki Cichocgo. Pojawili się też
kiej, Ewy Swobody,
goście specjalni –
Pawła Fajdka, Piotra Przemysław Babiarz
Małachowskiego i
i Szymon ZiółkowArtura Kuciapskieski.

Uroczyste otwarcie areny
lekkoatletycznej przy ulicy
Syriusza odbyło się 10 września. Na zorganizowanym tam
mityngu pojawili się polscy
sportowcy uhonorowani medalami.

Na starcie gliwicki
obiekt był miejscem zmagań czołowych zawodników
ze Śląska i kraju
oraz zaproszonych
megagwiazd polskiej i światowej
lekkoatletyki, m.in.
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W skład areny wchodzą pełnowymiarowa (400 m) bieżnia
z 6 torami okólnymi, trzytorowa
bieżnia rozgrzewkowa, sektor
rzutów, skocznia wzwyż, skocznia do skoku w dał i trójskoku,
rzutnia do pchnięcia kulą, rozbieg
do rzutu oszczepem, rzutnia do
.
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Obiekt został
przekazany stowarzyszeniu GKS Piast
w dzierżawę.

rzutu dyskiem i młotem, skocznia
do skoku o tyczce, rów z wodą
do biegów z przeszkodami, boisko wielofunkcyjne o wymiarach
22x44 m i wieża sędziowska.

Budowa areny pochłonęła 14 mln zł.
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Ponad

tysiąc nagród
do zerwania !
8–24 września

Kupuj i zrywaj nagrody
Zrób zakupy za minimum 50 zł.
Zarejestruj paragon u hostessy.
Zyskaj podwójną liczbę szans na wygraną za zakupy w dniach pon.–pt. do 14:00.
Zerwij wstążkę i wygraj –
do zdobycia nagrody rzeczowe lub karty podarunkowe z puli o wartości aż 55 000 zł !
Paragonów nie można łączyć. Na 1 paragon otrzymasz maksymalnie 5 losów.

Szczegóły loterii na www.europacentralna.eu

ul. Pszczyńska 315, 44-100 Gliwice
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OGŁOSZENIA DROBNE

Ogłoszenie drobne można zamówić na 2 sposoby

ÔÔ ELEKTRYK - usługi
Pomiary
ochrony przeciwporażeniowej ! SERWIS KOMPUTE-protokoły.
Zaświadczenia
dla
ROWY,
dojazd do klienta,
tel. 798-867-888,
www.
energetyki.
Podłączenia
płyt
pcpomoc.com
indukcyjnych - wpis do gwa !Czyszczenie dywanów (u
rancji. Prowizorki
budowlane.
klienta lub odbiór)
tapicerek.
Sprzątanie.
Mycie
okien. FirPrzeróbki
instalacji.
Usuwama Blitz. Tel. 32-234-2172,
nie awarii
itd. UPRAWNIENIA
kom.510-286-736.
E+D. Tel.
508-145-905,
 ELEKTRYK - Pomiary
ochrony przeciwporażeniowejwww.abirox.pl

usługi
ÔÔ ! SERWIS KOMPUTEROWY, dojazd do klienta,
tel. 798-867-888, www.
pcpomoc.com
ÔÔ !Czyszczenie dywanów (u
klienta lub odbiór) tapicerek.
Sprzątanie. Mycie okien. Firma Blitz. Tel. 32-234-2172,
kom.510-286-736.

w internecie

-protokoły. Zaświadczenia dla
energetyki. Podłączenia płyt
indukcyjnych - wpis do gwarancji. Prowizorki budowlane.
Przeróbki instalacji. Usuwanie
awarii itd. UPRAWNIENIA E+D.
508-145-905, www.abirox.pl

ÔÔ Już wkrótce otwarcie
nowej kawiarenki w Gliwicach
przy Zamku Piastowskim
www.kawiarenkazamkowa.
com.pl

 KOMPLEKSOWE REMONTY MIESZKAŃ, ŁAZIENEK:
hydraulika, kafelkowanie,
gładzie, malowanie, elektryka,itp. Tel. 698-264-691.

 Sprzątanie siłowni praca

.

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

P AR

T

N
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.

.

.

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

płatny transport. 515-191-401.

 Zatrudnię pomocnika
10zł/h płatne po tygodniu wynoszenie gruzu, piece
na budowie w Gliwicach
demontaż.
Tanio
Ô
Ô
OBIADY-codziennie
 MEBLE
pracy.
Tel.SYSTEMOWE,
502322447. kaflowe
792013569.
503992431.
KUCHNIE, materace, zabuświeże, domowa jakość
dowy, szafy, rolety. Tel. 32
 ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA
Ô
Ô Sprzątanie siłowni praca
od
10zł/szt. Warsztaty
ﬁnanse
270-00-09, 695-899-863.
OGÓLNOBUDOWLANEGO
zmianowa. Gliwice lub Zaszkolne CKZiU nr1,
Gliwi(PRACA
W KNUROWIE) 663POŻYCZKA NA DO Montaż
ogrodzeń,
404-545.
brze
tel. 789
124bram,
962. 
ce,
ul.
Kozielska
1.
Główny
WÓD.
Bez
zaświadczeń,
furtek. Szybko i solidnie. Tel.
minimum
formalności.
budynek
szkoły-parter.
602-322-434.
R E K L A M A . . . .
Zadzwoń:327061048.
ÔÔ Zespół wokalny przy
Zapraszamy
od 12.30 do

Przeprowadzki
wywóz
Związku Emerytów poszukuje
15.30.
starych mebli, rtv, agd,
dam
pracę
akompaniatora
do prowarozbiórki i wyburzenia. Tel.
dzenia
zespołu (instrument Poszukujemy pracowni503992431.
klawiszowy posiadamy) Tel.
ków ogólnobudowlanych.
 RTV NAPRAWA DOMOWA.
Atrakcyjnenieruchomości
warunki. Tel.
600150923.
Tel. 32 279-42-79, 605-285- 604287793, 602234679,
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ÔÔ Protezy zębowe na NFZ
bez kolejek. Tel. 730 710
102 Szałsza k/Gliwic.
r

e

k

l

a

m

a

.

.

.

Ô ÔPOŻYCZKA NA DOWÓD. Bez zaświadczeń,
minimum formalności.
Zadzwoń: 32 706-10-48.
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ÔÔ KUPIĘ MIESZKANIE ZA
. . . . . . Może
. . . być zadłuGOTÓWKĘ!
żone, z problemem prawnym.
737 938 416.

dam pracę

e

 Protezy zębowe na NFZ
bez kolejek. Tel. 730 710
102 Szałsza k/Gliwic.

ÔÔ KUPIĘ książki STARE
NOWE UŻYWANE Dojadę do
klienta PŁATNE GOTÓWKĄ
662330579.

finanse

r

 WĘGIEL WORKOWANY,
orzech, eko-groszek, flot,
dowóz do klienta. Tel. 515191-401.

zdrowie

.

ÔÔ BOUTIQUE LAPLAYA78,
odzież dla kobiet z klasą i
inne. Gliwice, Okrzei 11. Tel.
601-490-293.

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

ÔÔ Brukarz, lub pomocnik, dorywczo,lub na
stałe. Dojazd
do MIEJSKA
Kozłowa
GAZETA
511678105.

 BOUTIQUE LAPLAYA78,
odzież dla kobiet z klasą i
inne. Gliwice, Okrzei 11. Tel.
601-490-293.

39m2 dwa pokoje, 4 piętro
w bloku 10 piętrowym. Cena
125000. Pośrednikom dziękujemy. Tel. 607205695.

32 230-90-33.

957.

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

trl. 015750080555. Firma

Bendkowski GmbH Köln.
gastronomia
 Wyburzenia wywóz i

 Malowanie, tapety, gładź
solidnie
szybko tanio.
WyceÔ
Ô Roznoszenie
ulotek
na gratis 721-208-759.

.

Zapraszamy do
biura ogłoszeń
w centrum Gliwic,
przy Placu
Piłsudskiego 3
Od poniedziałku
do piątku w
godz. 10-16.00

 Zapisy na protezy NFZ,
nieruchomości
ÔÔ Poszukujemy pracowniÔlub
Ô Kupię
starocie,
ÔÔ WĘGIEL
WORKOWANY,
zmianowa.
Za- wszelkie
Dolnych
Wałów 20. Gliwice,
ÔÔ Zapisy na protezy
NFZ, Gliwice
brze
tel.
789
124
962.
32eko-groszek,
231-39-95.
porcelanę, szkło,
zegary,
flot, doków ogólnobudowlanych.
 KUPIĘ
MIESZKANIE ZAorzech,
Dolnych Wałów 20. Gliwice,
GOTÓWKĘ!
Może być zadłui metali kolofigurki,
obrazy.
603280675.
wóz do klienta. 515-191-401.
Atrakcyjne warunki. Tel.  Skup złomu
 szukamy do pracy
w Niem32 231-39-95.
żone, z problemem prawnym.
rowych, demontaż
konstrukcji
czech malarzy, tapeciarzy, za604287793, 602234679,stalowych, ogrodzeń, pieców,
737 938 416.
inne
kwaterowanie, wynagrodzenie
maszyn itp. Możliwość dojazdu
32 230-90-33.
r e k l 
a Sprzedam
m a . mieszkanie
. . . . . . . . . . . . . . . .
z wagą. Płatność gotówką. Bez-

ÔÔ MEBLE SYSTEMOWE,
KUCHNIE, materace, zabudowy, szafy, rolety. Tel. 32
270-00-09, 695-899-863.

ÔÔ KOMPLEKSOWE REMONTY MIESZKAŃ, ŁAZIENEK:
hydraulika, kafelkowanie,
gładzie, malowanie, elektryka,itp. Tel. 698-264-691.

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

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

ÔÔ Malowanie, tapety, gładź
solidnie szybko tanio. Wycena gratis 721-208-759.

ÔÔ Przeprowadzki wywóz
starych Pmebli,
rtv,N agd,
A R T
E R . .
rozbiórki i wyburzenia. Tel.
503992431.

w redakcji

www.gazeta-miejska.pl

29.08-04.09.2017 (nr 841)
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moduł reklamowy
tej wielkości
kosztuje tylko

78 zł

netto
Szczegóły na
www.gazeta-miejska.pl
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1 na 3 wypadki z udziałem rowerzysty są spowodowane nieudzieleniem pierwszeństwa przejazdu kierującemu
samochodem właśnie przez cyklistę. Na drodze wszyscy powinni uważać, ale niechronieni uczestnicy ruchu
r e k l a m a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
drogowego szczególnie.
Poruszający się na rowerach
stanowią w Gliwicach 2% całego
ruchu – informuje Gliwicka Rada
Rowerowa. W tym kontekście zastanawiające jest to, że ponad
11% wszystkich wypadków drogowych w latach 2012-2016 miało
miejsce z udziałem rowerzysty.

Według danych
Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach
w latach 2012-2016
doszło do 363
zdarzeń (259 kolizji
i 104 wypadków)
w których brali
udział kierujący
jednośladem. Zginęły 4 osoby.

Długotrwałe
skutki nieszczęśliwego zbiegu
okoliczności
Jedną z ofiar kolizji z udziałem
jednośladu jest pani Ola z Gliwic. W ubiegłym roku podczas
jazdy ulicą Andersa uległa wypadkowi, w wyniku którego doznała poważnego uszczerbku
na zdrowiu. Zbieg okoliczności
i zdarzeń spowodował, że gdy
wymijała stojącą na postoju
taksówkę, jej właściciel otworzył drzwi, aby wysiąść.

– Trafiłam w tak zwane martwe
pole. Policjanci, wykonujący eksperyment procesowy, uznali, że
nie miałam szans na ominięcie
otwieranych drzwi. Najprawdopodobniej zahaczyłam o nie prawym pedałem i stopą. A słyszany przez przechodniów huk, to
dźwięk wyrywanych z zawiasów
drzwi samochodu. Spadając
z roweru przekoziołkowałam
w powietrzu i uderzyłam tyłem
głowy w asfalt – opisuje pani
Ola dla serwisu internetowego
Gliwickiej Rady Rowerowej.
Po wykonaniu wszelkich badań,
w tym tomografii komputerowej,
poszkodowanej rowerzystce postawiono diagnozę: rozlany uraz
mózgu. Badanie uwidoczniło
ogniska stłuczenia krwotocznego podstawy płata czołowego
i skroniowego po stronie lewej,
krwawienie podpajęczynówkowe,
krwiak przymózgowy po stronie
lewej, stłuczenie pnia mózgu
oraz podwichnięcie kręgosłupa
w odcinku C. Urazy były poważne.
Niektóre na tyle, że szansa na
przeżycie wynosiła 50%.
Po półrocznej rehabilitacji
pani Ola odzyskała sprawność i wróciła do pracy, ale
nie było łatwo. Krótko po wypadku stwierdzono u niej zespół otępienny, nie wiedziała,
jaka jest w danym dniu data,
nie umiała odejmować, narysować zegara i nazwać jego liczb.
Dojście do zdrowia wymagało
sporo wysiłku. Teraz kobieta
jest nadmiernie ostrożna przy
poruszaniu się po mieście.
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– Obecnie, w kontekście wypadku, myślę o infrastrukturze
drogowej ulicy Andersa. Zgodnie
z planami urzędu miasta, na odcinku, gdzie doszło do zdarzenia
ma powstać droga rowerowa. Jej
budowa miała rozpocząć się już
w tym roku, o czym zostałam poinformowana w piśmie będącym
odpowiedzią na moje zapytanie
– komentuje pani Ola.
– Droga rowerowa zapewniłaby komfort i bezpieczeństwo
jazdy nie tylko rowerzysty, ale
również kierowcy samochodu,
który nie byłby zmuszony omijać
jednośladów – dodaje.

Trasy dla rowerów
są niewątpliwie potrzebne. Miasto inwestuje w ich budowę lub modernizację
jednak wszystkie te
prace posuwają się
do przodu stosunkowo powoli. Przykładem tego może
być droga rowerowa
Sośnica – Centrum,
której termin realizacji upłynął z końcem lipca, a nadal
nie została oddana
do użytku.



(żms)
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Na derby Śląska pójdą na piechotę
Kibice Piasta Gliwice na wyjazdowy mecz z Górnikiem Zabrze wybiorą się pieszo. Pójdą tylko
mężczyźni. Przemarsz ponad 1000 osób na pewno spowoduje w obu miastach pewne zamieszanie.
W sklepie Piastoholicy przy ul.
Dworcowej ruszyły zapisy na wyjazdowe spotkanie z Górnikiem
Zabrze, które zostanie rozegrane 1 października o 15:30 (niedziela). Zapisy będą prowadzone
do 22 września.

– Interweniują jedynie w przypadku łamania przepisów i czynią to
zgodnie z przepisami. Nie ma
mowy o działaniu, jak twierdzą
przedstawiciele stowarzyszenia
kibiców, „bestialskim" – dodaje
rzecznik policji.

W związku z polityką klubu
z Zabrza dotyczącą przesyłania
biletów dla kibiców gości, w późniejszym terminie nie będzie możliwości dopisania się na listę ani
w sklepiku, ani pod stadionem.
Koszt biletu wraz z okazjonalnymi
gadżetami wyniesie 45 zł.

5 KILOMETRÓW
MARSZU

– Otrzymaliśmy 1130 wejściówek
bez możliwości powiększenia puli.
Stowarzyszenie Piastoholicy nie
rezerwowało żadnych środków lokomocji ponieważ na to spotkanie
przewidziano przemarsz. Ruszamy sprzed byłego klubu „Bravo”
przy ul. Chorzowskiej, punktualnie
o godzinie 12.00 (apelujemy do
wszystkich by byli na czas) – czytamy w komunikacie na stronie
kibiców drużyny z Okrzei 20.
– Stowarzyszenie podjęło decyzję, że na ten wyjazd nie pojadą
kobiety oraz dzieci – widnieje dalej
w komunikacie (cytat).

KIBICUJĄCE PANIE
PROTESTUJĄ
Taka decyzja władz stowarzyszenia wzbudziła sprzeciw wśród pań
kibicujących Niebiesko-Czerwonym. Część poczuła się pokrzywdzona i wykluczona z uczestnictwa w meczu, czego wyraz dały
w komentarzach do artykułu na
ten temat, opublikowanym w portalu facebook.com.

– Każdy ma rozum
i chyba myśli i potrafi realnie ocenić
skalę niebezpieczeństwa, a dyskryminowanie kobiet
jest nie na miejscu,
bo nie jedna z nich
jeździ częściej niż Ci
okazjonalni kibice,
których wysyp będzie na tym meczu
– napisała jedna
z internautek.

Pięciokilometrowy
dystans dzielący
dawne "Bravo"
ze stadionem w
Zabrzu piechurzy
pokonają ulicami:
Chorzowską, Wolności, Piłsudskiego,
Roosevelta.
Zapytaliśmy zarządu stowarzyszenia kibiców Piasta o przyczynę, dla której kobiety nie mogą
wybrać się na mecz z Górnikiem
Zabrze. Sprawę wyjaśnia prezes zarządu organizacji, Jakub
Ostatkiewicz.
– Po skonsultowaniu z grupami kibicowskimi zrzeszonymi
na trybunach Piasta doszliśmy do wniosku, że będzie to
najrozsądniejsze rozwiązanie,
ponieważ dotarły do nas pogłoski o rzekomej próbie zakłócenia naszego przemarszu
przez funkcjonariuszy policji.
Jako Stowarzyszenie kibiców
dbające o dobre imię i mające
na względzie bezpieczeństwo
kibiców udających się na mecz

do Zabrza, w tym przede wszystkim kobiet i dzieci, stanowczo
sprzeciwiamy się ewentualnym
próbom łamania prawa przez
funkcjonariuszy policji, oraz
bestialskiemu i bardzo często
nieprofesjonalnego zachowania
ze strony tych służb – tłumaczy
Ostatkiewicz.

POLICJA:
TO INSYNUACJE
Jak pokazują przykłady ostatnich wydarzeń z meczu Dania
– Polska, GKS Katowice – Odra
Opole, a także przemarszu kibiców Górnika Zabrze na mecz
z Piastem, kibic nie może czuć
się bezpiecznie będąc w po-

bliżu służb, które to bezpieczeństwo powinny zapewniać
– dodaje.

Prawdopodobnie będą poruszać
się jednym pasem ruchu, który
na ten czas zostanie wyłączony.
Samochody będą mogły poruszać
się drugim. Przemarsz nie został
zgłoszony jako zgromadzenie
publiczne. Jedyną formalnością,
jaką należy dopełnić w takiej sytuacji, jest poinformowanie Zarządu
Dróg Miejskich o tym, że zajęty
będzie pas drogowy.

Inaczej sprawę
widzi policja.
– To ewidentna insynuacja.
Przypomnę tylko: policja działa
na podstawie prawa. Funkcjonariusze muszą, mają obowiązek,
dbać o ład i porządek – tego
wymaga od nich społeczeństwo. Zaznaczam: policjanci nie
podejmują interwencji wobec
obywateli przestrzegających
prawa – komentuje wypowiedź
Ostatkiewicza nadkomisarz
Marek Słomski, rzecznik prasowy gliwickiej policji.

Ostatnie spotkanie w Zabrzu, na
którym byli obecni kibice Piasta
Gliwice miało miejsce we wrześniu 2008 roku. Wtedy w sektorze gości stawiło się ponad 1300
gliwiczan.


(żms)/piastgliwice.eu

Wyprzedaż garażowa już w niedzielę

W niedzielę, 17 września, na Placu Krakowskim odbędzie się wyprzedaż garażowa. Akcja rozpocznie się o godzinie 8:00, a zakończy o 13:00. Sprzedaż jest dla każdego, kto chce się pozbyć zbędnych rzeczy zalegających
w domu, garażu czy też strychu.
Aby zostać garażowym sprzedawcą, nie trzeba nic rezerwować, dzwonić, pisać, wystarczy
przyjść z własnym stolikiem albo
gazetą i sprzedawać. Miejsce
wskażą Ci osoby w niebieskich
koszulkach z napisem Rada
Osiedla Śródmieście. Telefon
kontaktowy 696 620 651.

bo nie płaci się prowizji. Mile
widziane są osoby zajmujące
się rękodziełem, na wyprzedaży
zostanie dla nich zorganizowana
specjalna strefa. Opłata targowa
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wyniesie tylko 1 zł.
Przy okazji wyprzedaży prowadzona będzie zbiórka plastikowych nakrętek dla chorego
Dawida. 
(żms)
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Na placu należy
przestrzegać
regulaminu
sprzedaży.
Rada Osiedla zaprasza młodzież,
która chce sprzedać swoje książki szkolne. Warto skorzystać,
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Opłata tylko za „wyznaczone
miejsce”

Gliwicach na podobną argumentację
zwracali uwagę już
wcześniej.

Pobieranie opłat za parkowanie możliwe jest tylko za postój
w odpowiednio wyznaczonych
miejscach – wynika z orzeczenia
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.
Kwestia pobierania opłat
w strefie płatnego parkowania od lat budzi kontrowersje.
W Gliwicach od czasu wprowadzenie SPP w sierpniu 2015
roku, między częścią kierowców
a drogowcami trwa niepisana
gra w interpretację przepisów.
Teraz kamyczek do ogródka
tych drugich dorzucił WSA
w Gliwicach.

jej bezprawność.
Swoje stanowisko
uzasadniał brakiem
oznaczenia miejsca
parkingowego znakami poziomymi (w tym
linii wyznaczającej
pas postojowy).

Sprawa dotyczyła kierowcy, który
uchylił się od płatności wskazując na

Sprawą zajęło się Samorządowe Kolegium Odwoławcze,
które wskazało, że obowiązek
uiszczenia opłaty istnieje na całym wydzielonym obszarze SPP,
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Według różnych danych, kierowców pozostających w sporze z Zarządem Dróg Miejskich
może być w mieście od kilkunastu do kilkudziesięciu. ZDM
w Gliwicach adresuje w ich kierunku upomnienia, a kolejnym
krokiem powinno być wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Jak jednak przekonują
niepłacący – wobec żadnego
z nich egzekucji drogowcy nie
uruchomili.

niezależnie od wspomnianego
oznakowania poziomego.
W konsekwencji problem trafił
na wokandę Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Gliwicach, a ten odrzucił argumentację SKO uznając ją za nietrafną. Sąd wskazał na art. 13b
ustawy o drogach publicznych,
wedle którego opłatę "pobiera
się za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego
parkowania, w wyznaczonym
miejscu".
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mijać w procesie wykładni –
wskazał sąd i podkreślił tym
samym, że pobieranie opłaty
za parkowanie w miejscu innym niż „wyznaczone” jest
wyłączone.

– W powszechnym rozumieniu wyrażenie „wyznaczyć"
oznacza „wytyczyć coś, określić granice, bieg czegoś za
pomocą linii, znaków" [...]
Wyznaczone miejsce jest to
więc wydzielona za pomocą
linii albo znaków powierzchnia
określonego terenu – czytamy w uzasadnieniu orzeczenia
– Skoro jednak ustawodawca zawarł w przepisie zwrot
„w wyznaczonym miejscu”, to
należy mu nadać określoną
treść normatywną, a nie po.
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Co ciekawe, kwestia poziomowego oznakowania nie jest
jedynym problemem prawnym
w związku z funkcjonowaniem SPP. Wiosną informowaliśmy m.in. o orzeczeniu
WSA w Warszawie, wedle
którego obowiązek wpisywania do parkomatów numeru
rejestracyjnego pojazdu jest
niezgodny z prawem (narusza
m.in. ustawę o ochronie danych osobowych).

Choć wyrok nie jest
jeszcze prawomocny, bardzo możliwe,
że wkrótce będzie
cennym orężem w
ręku tych, którzy w
.
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Michał Szewczyk
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Wytańczyli z SERCEM 3.500 zł
dla 4 letniego Bartusia Poloczka!
W sobotę odbyła się 8. edycja Tańczymy z SERCEM - ZUMBA Maraton w której
wzięło udział 120 uczestników, 4 licencjonowanych instruktorów ZIN (Joanna
Dziedzic, Anna Kuśnierz, Dorota Steblok i Radek Nosal) oraz 9 wolontariuszy.
Sponsorem i gospodarzem
akcji było Centrum Sprzedaży
Samochodów GRUPA DĄBROWSCY z Zabrza. Wydarzenie odbyło się w ramach premiery
nowego SUV-a Renault KOLES.
– To nasza 25 charytatywna akcja
w ciągu 4 lat istnienia fundacji!
Tym razem przekazaliśmy 3.500
zł na leczenie 4 letniego Bartusia

Poloczka z Gliwic. W lipcu 2016
roku wykryto u chłopca guza lewej nerki, która natychmiast została usunięta. Niestety w tym
roku nastąpiła reemisja choroby
i chłopczyka czeka cykl długiej
chemioterapii oraz radioterapii.
Pomimo ciężkiej choroby nasz
bohater jest bardzo dzielny oraz
ciekawy świata i dlatego lekarze
pozwolili Bartusiowi pojawić się

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

na naszej akcji! Jego wizyta była
krótka, ale zapamiętamy ją na
długo, bo emocje sięgnęły zenitu
kiedy powiedział ze sceny łamiącym się głosem „bardzo dziękuję”
- powiedziała Aleksandra Piskorz
z Fundacji „Biegamy z Sercem”,
która zorganizowała akcję.
Szczegóły na
www.tanczymyzsercem.pl.

www.gazeta-miejska.pl
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Podwyżki opłat za śmieci
(na razie) nie będzie.
Radni odrzucili prezydencki
projekt uchwały

Porażką zakończyła się próba przeforsowania przez
prezydenta Gliwic podwyżki opłat za wywóz odpadów
przy jednoczesnym zachowaniu sposobu obliczania
stawek metodą „od metra lokalu”.
Projekt uchwały zakładał
drastyczną podwyżkę opłat
dla mieszkańców, którzy nie
segregują odpadów (nawet
o 163%). Podwyżki dotknęłyby
jednak wszystkich, również
tych, którzy odpady segregują. W tym przypadku ceny
wzrosłyby o około 20%.

zajmującej się wywózką (w Gliwicach jest to Remondis).
Od początku wątpliwości budzi jednak sposób obliczania
opłat według metody „od
metra lokalu”. Według części
radnych jest on niesprawiedliwy. Nie śmiecą przecież metry
kwadratowe tylko użytkownicy.

Skąd aż taki wzrost
Obecne rozwiązanie
cen? Działania, które
prowadzi do abdoprowadzą do 50%
surdalnej sytuacji,
udziału odpadów
w której np. samotna
zbieranych selektyw- osoba w 80 metronie w całkowitej ilowym mieszkaniu
ści odpadów komupłaci więcej niż
nalnych, wymuszają
5-osobowa rodzina
unijne przepisy.
w 60-metrowym
lokalu.
W minionym roku poziom odzysku papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła w Gliwicach
wyniósł zaledwie 23,6%. Rosną też koszty po stronie firmy

W większości ościennych miast
przyjęto, inaczej niż w Gliwicach, liczenie stawki od „głowy”. Miasto argumentuje, że

12-18.09.2017 (nr 843)

opłata od osoby segregującej
śmieci musiałaby wynieść
13,20 zł, co w przypadku np.
4-osobowej rodziny w 60-metrowym lokalu zwiększyłoby koszt
usługi. Podczas dyskusji na sesji, radni zauważali jednak, że
przywoływanie takiego przykładu nosi znamiona manipulacji.
Zupełnie inaczej wyglądałoby
bowiem porównanie kosztów
w większym mieszkaniu i przy
mniejszej liczbie osób.
– Konsekwentnie opowiadam
się za przeliczeniem tej metody na stawki liczone od osoby
i to w sposób degresywny,
gdzie każda kolejna osoba
płaci mniej – deklarował Dominik Dragon (PO), najaktywniej domagający się zmian
w obecnie obowiązującym
systemie.
– Jestem, byłem i będę za
metodą naliczania opłaty od
osoby – komentował radny
Zbigniew Wygoda (PO).

– Obecna metoda nie spełnia zasady „zanieczyszczający płaci” – zauważa Janusz
Szymanowski (PO).
Innego zdania był Marek Kopała (PiS)
– Sposób naliczania, który
jakiś czas temu rada ustaliła swoją uchwałą wydaje się
być jedynym weryfikowalnym
i w miarę sprawiedliwym. Ten
sposób naliczania ma pewien
element solidarnościowy.
– Trudno mi się pogodzić
z tym powracaniem do metody pogłównej, dlatego, że
większość miast i gmin, która
ją wprowadziła raczej próbuje
się wywikłać z sytuacji, w której się znalazła – przekonywał
wiceprezydent Piotr Wieczorek. – To bardzo niedobry
system, w którym umożliwia
się unikanie opłat i to decyzją
Rady Miasta.
– Rozumiem, że to jest kłopotliwe podejmować decyzję
w sprawie podwyżek, ale
trzeba to robić – przekonywał
prezydent Zygmunt Frankiewicz. – Dlatego jesteśmy tutaj, mamy mandat społeczny,
żeby nie tylko działać w sposób populistyczny, można
powiedzieć, przyjazny dla

www.gazeta-miejska.pl

wszystkich.
– Jeśli pan prezydent przedłożyłby uchwałę, która uwzględniałaby metodę naliczania od
osoby w sposób degresywny,
to byłbym skłonny zagłosować
za – deklarował radny Kajetan
Gornig. – Oczywiste jest, że
śmieci kosztują i oczywiste
jest to, że są coraz droższe
ze względów obiektywnych.
– Nie spotkałem w tym mieście ani jednej osoby wśród
mieszkańców, która byłaby
zwolennikiem liczenia od metra kwadratowego – podsumował radny Dominik Dragon.

Ostatecznie radni
nie przyjęli uchwały
dotyczącej podwyżek. Za odrzuceniem
głosowało 12 radnych, za przyjęciem
9 (wszyscy z Koalicja
dla Gliwic Zygmunta
Frankiewicza z wyjątkiem Jana Pająka),
3 wstrzymało się od
głosu.


Jak głosowali
radni w sprawie
uchwały zakładającej podwyżkę i liczenie „od
metra lokalu”?
Przeciw:
Dragon Dominik (PO), Fic Bernard (SLD), Goliszewski Zdzisław (PIS), Gornig Kajetan
(PO), Hodura Patryk (SLD),
Kopała Marek (PIS), Kowalski Bartłomiej (PIS), Majgier
Adam (PIS), Szymanowski Janusz (PO), Tylutko Tomasz
(PIS), Więckowska Urszula
(PO), Wygoda Zbigniew (PO).
Za przyjęciem:
Budny Magdalena (KdGZF),
Jaśniok Michał (KdGZF),
Kleczka Krzystof (KdGZF), Kubit Stanisław (KdGZF), Olejnik
Tadeusz (KdGZF), Pszonak
Marek (KdGZF), Sowa Krystyna (KdGZF), Walter-Łukowicz
Grażyna (KdGZF), Wróblewski
Paweł (KdGZF).
Wstrzymali się:
Pająk Jan (KdGZF), Procel
Krzysztof (PIS), Buczek Ryszard (PIS).

(mf)
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co, gdzie, kiedy

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

Nora

dramat małżeński

Teatr Miejski w Gliwicach, ul. Nowy Świat 55–57
13.09 środa
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.15 Mężczyzna imieniem Ove
• 18.30 Lady M.
• 20.15 Kedi - Sekretne życie kotów
Duża sala
• 12.30 Obdarowani - seans
seniora
• 16.00 Podwójny kochanek
• 18.00 Obdarowani
• 20.00 Tulipanowa gorączka
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Małżeńskie porachunki
• 20.00 Małżeńskie porachunki
Galeria Muzeum Miejskiego Café
Silesia - Zabrze, ul. 3 Maja 6
wystawa - Generał Charles de
Gaulle na Śląsku. W 50. rocznicę
historycznej wizyty

14.09 czwartek
Marina Gliwice - ul. Portowa 28
• 17.30 Rejs muzyczny z zespołem KSW 4 Blues

Śląski Jazz Club - Gliwice, ul.Wieczorka 22

wystawa - Generał Charles de
Gaulle na Śląsku. W 50. rocznicę
historycznej wizyty

15.09 piątek
• 20.00 Silberman And Three Of A
Perfect Pair & Jan Peszek - Czwartek Jazzowy z Gwiazdą - koncert
Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 19.00 Związek otwarty
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.15 Mężczyzna imieniem Ove
• 18.30 Lady M.
• 20.15 Kedi - Sekretne życie kotów
Duża sala
• 16.00 Podwójny kochanek
• 18.00 Obdarowani
• 20.00 Tulipanowa gorączka

Kopalnia Guido - Zabrze, ul. 3
Maja 93
• od 19.00 do 2.00 VII Nocne
Granie w Gry Planszowe
Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 19.00 Henryk Ibsen, Nora - mała
scena

• 18.00 Agentka specjalnej troski
• 20.00 Agentka specjalnej troski
Galeria Muzeum Miejskiego Café
Silesia - Zabrze, ul. 3 Maja 6
wystawa - Generał Charles de
Gaulle na Śląsku. W 50. rocznicę
historycznej wizyty

16.09 sobota
Ruiny Teatru Victoria - Gliwice,
Aleja Przyjaźni 18

Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 19.00 Boże mój

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Małżeńskie porachunki
• 20.00 Małżeńskie porachunki

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.15 Frantz
• 18.15 Mężczyzna imieniem Ove
• 20.15 Konstytucja
Duża sala
• 16.00 Obdarowani
• 18.00 Tulipanowa gorączka
• 20.00 The Square

Galeria Muzeum Miejskiego Café
Silesia - Zabrze, ul. 3 Maja 6

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4

Kino studyjne Amok

Christian (Claes Bang) ma wszystko pod
kontrolą. Jest atrakcyjnym mężczyzną
o wielkim uroku osobistym. Niedawno
się rozwiódł i lubi wdawać się w niezobowiązujące romanse, a młoda amerykańska dziennikarka (Elisabeth Moss)
może okazać się jego nowym trofeum.
Na co dzień Christian jest dyrektorem
prestiżowego muzeum sztuki nowoczesnej, co daje mu władzę i idealną pozycję społeczną. Do tego przykładnie
opiekuje się córkami, jeździ kosztującą
fortunę Teslą i wspomaga potrzebujących – zwłaszcza, jeśli nie wymaga to
od niego zbyt dużego wysiłku. Jednak
podczas przygotowań do premiery instalacji „The Square”, z którą wiąże ogromne nadzieje,
utrzymanie starannie pielęgnowanego wizerunku okaże się być dla niego nie lada wyzwaniem.

Gliwice,
ul. Dolnych Wałów 3

Vincent Van Gogh. Nowy sposób
widzenia | Wystawa na ekranie

17 września,
niedziela
godz. 18.15

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Agentka specjalnej troski
• 20.00 Agentka specjalnej troski
Galeria Muzeum Miejskiego Café
Silesia - Zabrze, ul. 3 Maja 6
wystawa - Generał Charles de
Gaulle na Śląsku. W 50. rocznicę
historycznej wizyty

17.09 niedziela
Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 19.00 Henryk Ibsen, Nora - mała
scena
Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 18.00 Hotelowe manewry

• 18.30 Vivaldi Goes Jazz - Festiwal All Improvviso
Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 19.00 Henryk Ibsen, Nora - mała
scena
Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Teatralny 1
• 18.00 Hotelowe manewry
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.15 Frantz
• 18.15 Mężczyzna imieniem Ove
• 20.15 Konstytucja
Duża sala
• 16.00 Obdarowani
• 18.00 Tulipanowa gorączka
• 20.00 The Square

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.15 Frantz
• 18.15 Mężczyzna imieniem Ove
• 20.15 Konstytucja
Duża sala
• 16.00 Tulipanowa gorączka
• 18.15 Vincent Van Gogh. Nowy
sposób widzenia | Wystawa na ekranie
• 20.00 The Square

17.09 poniedz.
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Agentka specjalnej troski
• 20.00 Agentka specjalnej troski

18.09 wtorek
Śląski Jazz Club - Gliwice, ul.Wieczorka 22
• 20.00 Blues Jam
Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 11.00 Henryk Ibsen, Nora - mała
scena
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.15 Frantz
• 18.15 Mężczyzna imieniem
Ove
• 20.15 Konstytucja
Duża sala
• 16.00 Obdarowani
• 18.00 Tulipanowa gorączka
• 20.00 The Square

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Agentka specjalnej troski
• 20.00 Agentka specjalnej troski

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Agentka specjalnej
troski
• 20.00 Agentka specjalnej
troski

Galeria Muzeum Miejskiego Café
Silesia - Zabrze, ul. 3 Maja 6
wystawa - Generał Charles de
Gaulle na Śląsku. W 50. rocznicę
historycznej wizyty

Galeria Muzeum Miejskiego Café
Silesia - Zabrze, ul. 3 Maja 6
wystawa - Generał Charles de
Gaulle na Śląsku. W 50. rocznicę
historycznej wizyty

Relacja z Muzeum Van Gogha w Amsterdamie. W oczekiwaniu na film
„Twój Vincent”, który robi furorę na festiwalach światowych, zapraszamy
na spotkanie z malarstwem artysty, który odcisnął niezatarte piętno na
sztuce XX wieku. Filmowa relacja umożliwi nam wyjątkowy akces do skarbów malarskich Muzeum Van Gogha w
Amsterdamie. W trakcie „zwiedzania”
przyjrzymy się wszystkim najsłynniejszym dziełom Van Gogha w wysokiej
jakości obrazu HD. O jego twórczości
wypowiadają się zaproszeni goście,
światowej sławy kuratorzy i historycy
sztuki, którzy często podsuwają nowe,
zaskakujące interpretacje klasycznych
dzieł Vincenta Van Gogha
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DOBIEGA KOŃCA DRUGI ETAP REKRUTACJI NA POLITECHNIKĘ ŚLĄSKĄ
Studia na zabrzańskich wydziałach
Politechniki Śląskiej cieszą się
dużą popularnością

Sięgnij po indeks
w Zabrzu

To już ostatni moment, by wziąć udział w rekrutacji
na Politechnikę Śląską w ramach drugiego naboru.
W najbliższą środę, 13 września, mija ostateczny termin
rejestracji kandydatów na kierunki studiów, na których
pozostały jeszcze wolne miejsca. Do pierwszego naboru
przystąpiło ponad 7 tysięcy osób.

Profesor Krzysztof
Wodarski

Inauguracja roku akademickiego jest już coraz bliżej

12.09–18.09.2017
843)
12-18.09.2017 (nr(nr
843)

W tym roku kandydaci na Politechnikę Śląską mają do wyboru prawie 60 kierunków studiów na 15 wydziałach w trzech
śląskich miastach: Gliwicach,
Katowicach i Zabrzu. W ofercie znalazło się aż 8 nowości.
Kandydaci mogą rekrutować się
na uczelnię w ramach trzech naborów. Od tego roku w ramach
jednego naboru mogą wybrać aż
cztery kierunki studiów – kierunek podstawowy, na którym najbardziej im zależy, a także do
trzech kierunków tzw. kolejnego
wyboru.
– Mamy jeszcze wolne miejsca
na sześciu z siedmiu oferowanych przez nas kierunkach. To
między innymi analityka biznesowa, nowy kierunek, bardzo nowoczesny, wprowadzony do naszej
oferty przy współpracy z firmami,
jak na przykład IBM. Nowością
jest także kierunek zarządzanie
projektami, bardzo interesująca propozycja, która daje duże
możliwości rozwoju zawodowego
– mówi prof. Krzysztof Wodarski, dziekan Wydziału Organizacji
i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu.
Indeksy czekają jeszcze na
administracji, zarządzaniu i in-

żynierii produkcji, zarządzaniu
i socjologii. Miejsc nie ma już
na logistyce. – Nasza logistyka
została uznana na najlepszy
kierunek inżynierski w zakresie logistyki. Potwierdza to
renomowane czasopismo „Perspektywy”, które w Polsce ocenia wszystkie kierunki studiów
– podkreśla prof. Krzysztof Wodarski. – Myślę, że studiowanie
w Zabrze zyskuje nową twarz.
Z naszej oferty dydaktycznej
skorzystało wielu studentów
z zagranicy. Będą u nas studiować osoby na przykład z Pakistanu czy Meksyku. Robi nam
się więc wydział międzynarodowy – uśmiecha się dziekan zabrzańskiego wydziału Politechniki Śląskiej.
Niezdecydowani
będą
mieli ostatnią szansę na indeks
w ramach trzeciego naboru, który rozpocznie się 20 i potrwa do
24 września. – Młodzi ludzie,
którzy mają jeszcze wątpliwości
co do wyboru kierunku studiów,
powinni wziąć pod uwagę, że
nasi absolwenci bardzo szybko znajdują zatrudnienie. Często ma to miejsce już podczas
studiów – podsumowuje prof.
Krzysztof Wodarski.
(hm)
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SIEDEM KIERUNKÓW STUDIÓW
Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej działa
w obecnej formie od 1995 r. Od 1998 r. jego siedziba znajduje
się w Zabrzu przy ul. Roosevelta. Kampus stanowią wyremontowane budynki z nowoczesnymi salami dydaktycznymi
i laboratoryjnymi, biblioteką oraz strefą studenta, pozwalającą na
odpoczynek i rozrywkę w czasie przerw. Wydział oferuje siedem
kierunków studiów: administracja, analityka biznesowa, logistyka, socjologia, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji
oraz zarządzanie projektami. Zajęcia prowadzone są w formie
wykładów, laboratoriów, ćwiczeń, projektów, obejmują wizyty
studyjne, studenci prowadzą badania terenowe i wyjeżdżają na
obozy naukowe. Wydział oferuje również liczne studia podyplomowe, które są dopasowane do popytu i potrzeb pracodawców.
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PRZED NAMI V MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL IM. KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO

Muzyka Mistrza (nie tylko)
w zabytkowej sztolni

fot. Jerzy Koenigshaus

Finałowy koncert tegorocznej
edycji festiwalu odbędzie się
w naziemnej części kompleksu
Sztolnia Królowa Luiza

Prof. Krzysztof Penderecki wśród muzyków

WAŻNE DATY
23.09.2017 r.
„Wariacje Goldbergowskie – Piaskiem Malowane”
– koncert inauguracyjny w Kopalni Guido

28.09.2017 r. „Arto Noras – przyjaciel Pendereckiemu”
– koncert w Filharmonii Zabrzańskiej

29.09.2017 r. „Siedem bram Jerozolimy”
– finałowy koncert plenerowy w Sztolni Królowa Luiza
30.09.2017 r.
oficjalne otwarcie trasy podziemnej w Sztolni Królowa Luiza

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

Podczas koncertu inauguracyjnego w Kopalni Guido usłyszymy Wariacje Goldbergowskie
Jana Sebastiana Bacha oraz
Trio smyczkowe i Duo concertante Krzysztofa Pendereckiego. Zagrają Sitkovetsky Trio
(Dmitry Sitkovetsky – skrzypce,
Alexander Zemtsov – altówka,
Luigi Piovano – wiolonczela)
oraz Jurek Dybał – kontrabas.
Malować piaskiem będzie Irina
Titova.
W Filharmonii Zabrzańskiej publiczność usłyszy m.in. utwory
Krzysztofa Pendereckiego oraz
Dymitra Szostakowicza. Na wiolonczeli zagra fiński artysta Arto
Noras, powszechnie uważany
za jednego z najwybitniejszych
żyjących wiolonczelistów.
Na finałowy, plenerowy koncert
„Siedem bram Jerozolimy” organizatorzy zaproszą do kompleksu Sztolnia Królowa Luiza.
Wystąpią Iwona Hossa (sopran), Karolina Sikora (sopran),

Anna Lubańska (mezzosopran),
Adam Zdunikowski (tenor), Piotr
Nowacki (bas), Sławomir Holland (narrator) oraz orkiestra
Sinfonietta Cracovia pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego
i Chór Filharmonii Krakowskiej.
Festiwalowi towarzyszyć będzie
przygotowana w Łaźni Łańcuszkowej wystawa fotograficzna
„Festiwal na piątkę”.
Koncert w naziemnej części
kompleksu
Sztolnia
Królowa Luiza poprzedzi uroczyste
otwarcie przygotowanej tu dla
zwiedzających trasy podziemnej. Ma ona około 1,5 kilometra długości i prezentuje rozwój
górnictwa na przestrzeni ostatnich dwustu lat. Turyści przejdą
m.in. przez unikatowy chodnik
wykuty w węglu. Zobaczą także
zrekonstruowany port przeładunkowy z ruchomym, drewnianym żurawiem, którym węgiel
był ładowany na łodzie.
(hm)
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Odtworzony port przeładunkowy na trasie zwiedzania

12-18.09.2017 (nr
12.09–18.09.2017
(nr843)
843)

fot. MGW

Już po raz piąty Zabrze będzie gospodarzem wyjątkowego wydarzenia muzycznego
– Międzynarodowego Festiwalu im. Krzysztofa Pendereckiego. Finałowy koncert zaplanowano
w kompleksie Sztolnia Królowa Luiza. Wpisze się on w uroczyste otwarcie przygotowanej
tu podziemnej trasy turystycznej.

