
– 
Moje ży-
cie ukształ-
towały wspaniałe 
spotkania. Nie byłbym dzisiaj 
tym, kim jestem, gdyby nie 
ludzie, których spotkałem na 
mojej drodze – podkreśla prof. 
Marian Zembala.
„Spotkania. Opowieść o wierze 
w człowieka” to wywiad rzeka, 
który z szefem Śląskiego Cen-
trum Chorób Serca przeprowa-
dził Dawid Kubiatowski. Jak 

podkreś la 
w y d a w c a 

książki, profesor 
Marian Zembala po 

raz pierwszy mówi o sobie 
w tak obszernej rozmowie. Po-
znajemy go nie tylko jako słyn-
nego specjalistę, ale także 
męża, ojca rodziny i polityka. 
W publikacji tej znajdziemy rów-
nież historię prof. Zbigniewa Re-
ligi opowiedzianą z perspektywy 
ucznia i przyjaciela. 
– Takie książki są bezcenne, 
ponieważ pokazują to, cze-

go byśmy nigdy nie zobaczyli 
i o czym byśmy nie usłyszeli 
– mówi prezydent Zabrza Mał-
gorzata Mańka-Szulik. – Tutaj 
poznajemy nie tylko słynnego 
profesora, ale również dobrego, 
ciepłego człowieka – dodaje.
– Profesor nie przepada za mó-
wieniem o sobie. Jak z rękawa 
sypie nazwiskami, datami, ale 
swoją postać spycha zawsze 
na drugi plan. Dlatego, chcąc 
się dowiedzieć o nim jak naj-
więcej, trzeba było zadawać 
mu pytania wprost, a z drugiej 

strony bardzo poboczne  – zwra-
ca uwagę Dawid Kubiatowski. 
– W przypadku pana profesora 
nie ma tematów tabu. Myślę, że 
w niektórych miejscach książka 
zaskoczy – dodaje.
– Wspólnym mianownikiem dla 
tej książki jest zespół. Kom-
petentny, ofiarny, zdetermino-
wany, profesjonalny, który jest 
w stanie osiągać sukcesy, jeżeli 
towarzyszy temu zgoda, pokora, 
wysiłek i ciężka praca. Takie jest 
przesłanie tej książki – podsumo-
wuje prof. Marian Zembala. (hm)

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrzewww.gazeta-miejska.pl26.09–02.10.2017 (nr 845)

26.09 – 2.10.2017 Nr 845TYGODNIK ukazuje się we wtorki, od 1997r. REDAKCJA: Gliwice, pl. Piłsudskiego 3, czynna pn-pt: 10-16 
tel./fax 32 230-84-51, kom. 503-10-60-19 www.gazeta-miejska.pl e-mail: redakcja@gazeta-miejska.pl 

ISSN
: 2081-9005

Cena gazety
z dodatkiem 1 zł

Strona 12

Promocja niezwykłej książki odbyła się 
w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu

– 
Moje ży-
cie ukształ-
towały wspaniałe 

podkreś la 
w y d a w c a 

książki, profesor 
Marian Zembala po 

raz pierwszy mówi o sobie 

Prof. Marian Zembala otrzymał pamiątkową koszulkę

Profesora Zembali 
spotkania z ludźmi

Zabytkowa 
sztolnia 
zaprasza 
zwiedzających

Prof. Marian Zembala 
i prezydent Małgorzata 

Mańka-Szulik

O muzyczną oprawę 
promocji książki 

zadbał Marcin Wyrostek

Do tej pory znaliśmy go jako wybitnego kardiochirurga 
i transplantologa. Teraz został współautorem książki, której sam 

jest bohaterem. Profesor Marian Zembala, dyrektor Śląskiego 
Centrum Chorób Serca w Zabrzu, opowiada w niej 

o wyjątkowych ludziach, których spotkał na swej drodze. 
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Plac Krakowski
w Gliwicach
się zmieni
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Zabytkowa 
sztolnia
zaprasza
zwiedzają-
cych



Kapituła doceniła prezydent Za-
brza za zaangażowanie i inspirują-
cy wkład w rozwój samorządności 
lokalnej oraz za ideę i konsekwent-
ne pielęgnowanie zainicjowanego 
przed dziesięcioma laty Metropo-
litalnego Święta Rodziny. – To dla 
mnie, jako Ślązaczki, wyjątkowa 
nagroda. Stanowi podsumowa-
nie działań, jakie podejmujemy 
z myślą o mieszkańcach miasta 
i regionu – podkreśla prezydent 
Małgorzata Mańka-Szulik, która 

odebrała nagrodę w auli Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach. 
Pamiątkowa statuetka trafiła tak-
że do Marii Dragon, dyrektorki 
szkół katolickich prowadzonych w 
Opolu przez Stowarzyszenie Przy-
jaciół Szkół Katolickich. Wyróż-
nienie przyznano m.in. za troskę 
o wychowanie młodego pokolenia 
w oparciu o wartości chrześcijań-
skie i etos patriotyzmu. Międzyna-
rodowe Sanktuarium św. Jadwigi 

w Trzebnicy – w 750. rocznicę 
kanonizacji św. Jadwigi – nagro-
dzono za wytrwałość i rozwijanie 
jej kultu, integrującego katolików 
Dolnego i Górnego Śląska w du-
chu przywiązania do historii i tra-
dycji. 
Śląska Nagroda im. Juliusza Li-
gonia przyznawana jest przez Ka-
tolickie Stowarzyszenie „Civitas 
Christiana”. Przewodniczącym 
kapituły jest ks. dr hab. Arkadiusz 
Wuwer. W kapitule zasiadają rów-

nież prof. Franciszek Marek, dr 
hab. Marek Rembierz oraz Piotr 
Sutowicz. Nagrodę otrzymują 
osoby i instytucje, które, kierując 
się chrześcijańskimi wartościami, 
wniosły znaczący wkład w ducho-
wy i cywilizacyjny rozwój Śląska. 
Wśród laureatów można wymie-
nić abp. Alfonsa Nossola, Woj-
ciecha Kilara, prof. Jana Miodka, 
prof. Mariana Zembalę, zespół 
„Śląsk”, Franciszka Pieczkę czy 
Henryka Jana Botora. (hm)
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ZABRZE AKTUALNOŚCI

To najstarsze regionalne wyróżnienie w kraju. W ubiegłym tygodniu 
wręczone zostało już po raz 44. W gronie tegorocznych laureatów 

Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia znaleźli się Międzynarodowe 
Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy, zaangażowana w rozwój 

szkolnictwa katolickiego na Śląsku Opolskim Maria Dragon 
oraz prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Inauguracja Metropolitalnego Święta Rodziny 
na scenie Domu Muzyki i Tańca

MAŁGORZATA MAŃKA-SZULIK DOCENIONA ZA WKŁAD 
W ROZWÓJ SAMORZĄDNOŚCI I TROSKĘ O RODZINY

26.09–02.10.2017 (nr 845)

Rywalizacja na najładniej zaaran-
żowane balkony czy ogródki dział-
kowe rozstrzygnięta. W ubiegłym 
tygodniu poznaliśmy laureatów te-
gorocznej edycji konkursu „Zielone 
Zabrze”. Nagrody zostały wręczone 
podczas spotkania w restauracji 
„Pod Kasztanami”.

Jak co roku wyróżniono właści-
cieli najpiękniejszego balkonu, 

ogrodu przydomowego i ogród-
ka działkowego. Nagrody trafiły 
również do instytucji i firm, które 
zarządzają najładniejszym tere-
nem przy zakładzie pracy, przy 
domu wielorodzinnym. Docenio-
no także zarządy Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych. Konkurs 
organizowany jest cyklicznie 
od 1996 r. przez Urząd Miejski 
w Zabrzu.   (hm)

Działki i balkony na medal
POZNALIŚMY LAUREATÓW KOLEJNEJ EDYCJI KONKURSU „ZIELONE ZABRZE”

Tegoroczni laureaci konkursu

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik odbiera 
nagrodę z rąk arcybiskupa Wiktora Skworca

W ROZWÓJ SAMORZĄDNOŚCI I TROSKĘ O RODZINYW ROZWÓJ SAMORZĄDNOŚCI I TROSKĘ O RODZINY

Prezydent Zabrza 
z nagrodą Ligonia

26.09-02.10.2017 (nr 845)
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ogłoszenia drobne
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r e k l a m a . . . .

r e k l a m a . . . .

 Ô POŻYCZKA NA DO-
WÓD. Bez zaświadczeń, 
minimum formalności. 
Zadzwoń: 32 706-10-48.

dam pracę
 Ô Brukarz, lub pomoc-

nik, dorywczo,lub na 
stałe. Dojazd do Kozłowa 
511678105.

 Ô Firma sprzątająca zatrudni 
osoby do pracy w charakte-
rze pracownik sprzątający na 
klatki schodowe i tereny ze-
wnętrzne na terenie miasta 
Gliwic tel; 32 234 13 76.

 Ô Pracownik porządkowy, 
dozorca. Możliwe wynagro-
dzenie od 1200 do 3700. 
Praca na terenie Gliwice. 
Mile widziane prawo jazdy 
kat. B. 784 998 814.

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 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 Malowanie, tapety, gładź 
solidnie szybko tanio. Wyce-
na gratis 721-208-759.

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

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

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

 Ô STALMET (czerwona 
czcionka+ belka). Skup złomu 
i metali kolorowych, demon-
taż 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 PRYWATNA do 

25000zł, 10000zł na spłatę 
komornika, bez BIK, szybko 
32/307-01-15.

NOWY ADRES 

W GLIWICACH

P a r T N e r . . . .

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

 Ô Roznoszenie ulotek 
10zł/h płatne po tygodniu 
pracy. Tel. 502 322 447.

 Ô Sprzątanie siłowni praca 
zmianowa. Gliwice lub Zabrze 
tel. 789 124 962.

 Ô Szkoła NOVA CE w Gliwi-
cach zatrudni do roznoszenia 
ulotek, 13 brutto/h tel. 
322302634.

gastronomia
 Ô OBIADY-codziennie świeże, 

domowa jakość od 10zł/szt. 
Warsztaty szkolne CKZiU nr1, 
Gliwice, ul. Kozielska 1. Główny 
budynek szkoły-parter. Zapra-
szamy od 12.30 do 15.30.

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

  Zapisy na protezy NFZ, 
Dolnych Wałów 20. Gliwice, 
32 231-39-95.

inne
  BOUTIQUE LAPLAYA78, 

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

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

R E K L A M A . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Skup złomu i metali kolo-
rowych, demontaż konstrukcji 
stalowych, ogrodzeń, pieców, 
maszyn itp. Możliwość dojazdu 
z wagą. Płatność gotówką. Bez-
płatny transport. 515-191-401.

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

finanse
  POŻYCZKA NA DO-

WÓD. Bez zaświadczeń, 
minimum formalności. 
Zadzwoń:327061048.

dam pracę
  Poszukujemy pracowni-

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

usługi
  ! SERWIS KOMPUTE-

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

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

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

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

  Malowanie, tapety, gładź 
solidnie szybko tanio. Wyce-
na gratis 721-208-759.

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

  Montaż ogrodzeń, bram, 
furtek. Szybko i solidnie. Tel. 
602-322-434.

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

  RTV NAPRAWA DOMOWA. 
Tel. 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

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

P A R T N E R . . . .

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

  szukamy do pracy w Niem-
czech malarzy, tapeciarzy, za-
kwaterowanie, wynagrodzenie 
trl. 015750080555. Firma 
Bendkowski GmbH Köln.

  Zatrudnię pomocnika 
na budowie w Gliwicach 
792013569.

  ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA 
OGÓLNOBUDOWLANEGO 
(PRACA W KNUROWIE) 663-
404-545.

nieruchomości
  KUPIĘ MIESZKANIE ZA 

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

  Sprzedam mieszkanie 
39m2 dwa pokoje, 4 piętro 
w bloku 10 piętrowym. Cena 
125000. Pośrednikom dzię-
kujemy. Tel. 607205695.

zdrowie
  Protezy zębowe na NFZ 

bez kolejek. Tel. 730 710 
102 Szałsza k/Gliwic.

R E K L A M A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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nieruchomości
 Ô KUPIĘ MIESZKANIE ZA 

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

 Ô Sprzedam mieszkanie, 3 
pokoje, 4 piętro, Pyskowice, 
cena 159.000. 501645306.

zdrowie
 Ô Protezy zębowe na NFZ 

bez kolejek. Tel. 730 710 
102 Szałsza k/Gliwic.

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

 Ô Kupię wszelkie starocie, 
porcelanę, szkło, zegary, 
figurki, obrazy. 603280675.

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



Na przeszkodzie stanęły kosz-
ty, które oszacowano na około 
150 tysięcy złotych. Problemem 
wskazywanym przez MZUK miał-
by być hałas emitowany przez 
pracujące całodobowo agrega-
ty, a także kolidowanie funkcjo-
nowania obiektu z organizowa-
nymi w tym miejscu imprezami 
o charakterze otwartym.

A ile takich imprez odbędzie się 
tu w sezonie jesienno-zimowym? 
– Jedna, a po zmianie planów wo-
bec Pl. Krakowskiego nie będzie 

już tam takich tak dużych even-
tów. Będzie mieć inny charakter, 
czyli imprezy rozrywkowe będą 
przed Halą Gliwice – zauważa 
Bartłomiej Kowalski na portalu 
facebook.com.

– Zapewne tak będzie, jak suge-
ruje radny Kowalski. Naturalna 
kolej rzeczy. Miejsce właściwe. 
Nie znaczy to jednak, że Plac 
Krakowski będzie martwy – pod-
sumowuje rzecznik prezydenta, 
Marek Jarzębowski.
 (żms/mf)

 – Konieczność rozebrania 
sceny wynika między innymi 
z jej złego stanu technicznego 
– wyjaśnia Grzegorz Śliczniuk, 
zastępca Dyrektora d/s tech-
nicznych Miejskiego Zarządu 
Usług Komunalnych.

 – Istniejąca scena od wielu lat 
nie była używana. Przyczyną jest 
jej położenie, które powoduje, 
że dźwięki w czasie imprez roz-
chodziły się w kierunku pobli-
skich budynków mieszkalnych. 
W czasie aktualnie organizowa-
nych imprez wykorzystywana 
jest scena przenośna ustawia-
na od strony ul. Łużyckiej w taki 
sposób, że dźwięki rozchodzą 
się w kierunku budynków Straży 
Pożarnej i nie są tak uciążliwe 
dla okolicznych mieszkańców – 
dodaje Grzegorz Śliczniuk.

Scena od początku 
była mocno nietra-

fioną inwestycją. 
Pierwotnie po-

siadała zadasze-
nie, ale z powodu 
wady, w 2007 roku 

miasto zleciło 
rozbiórkę stalowej 
konstrukcji. 10 lat 

później zniknie 
cała scena.

Nie oznacza to jednak, że plac 
zmieni swoją funkcję. Takie 
zapewnienia otrzymaliśmy od 
rzeczniczki MZUK, Iwony Janik.

 – Przy okazji modernizacji 
chcielibyśmy wykonać prace 
remontowe na samej widow-
ni. Przewidziana jest wymiana 
siedzisk oraz wymiana bądź 
uzupełnienie klinkieru. Na 
chwilę obecną nie przewiduje 
się, aby Plac Krakowski miał 
zmienić przeznaczenie. Tak 
jak przez ostatnich kilka lat 
nadal będzie funkcjonowała 
scena mobilna. To rozwiąza-
nie bardzo dobrze sprawdziło 
się pod kątem samego nagło-
śnienia placu jak i mniejszej 
uciążliwości dla pobliskich 
mieszkańców.

Wiadomo już też, że 
na Placu Krakow-

skim nie powstanie 
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Modernizacja małej architektury, rozbiórka stałej sceny, która 
ustąpi miejsca... trawnikowi – takie zmiany na Placu Krakow-
skim zapowiada MZUK.

Plac Krakowski się zmieni

26.09-02.10.2017 (nr 845)

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

26.09-02.10.2017 (nr 845)

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

moduł reklamowy
tej wielkości
kosztuje tylko

78 zł
netto

Szczegóły na
www.gazeta-miejska.pl

lodowisko. O jego 
uruchomienie 

w tym miejscu za-
biegał radny Bartło-

miej Kowalski.

Lodowiska nie będzie...

Rozbiórka sceny w 2007 roku
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 – Do Gliwic zawitała moda na 
popularne w większych ośrod-
kach akademickich mikroapar-
tamenty. Przy ul. Pszczyńskiej 
51 powstać mają trzy 8-kon-
dygnacyjne budynki, które 
pomieszczą 312 lokali i garaż 
podziemny. Metraże kawalerek 
oscylować będą w granicach 
17-24 m2 – informuje Jakub Ko-
walski z serwisu GrubaTektura.

Budowa Royal 
Studio Smarts 

Apartments ma się 
zacząć natychmiast 

gdy tylko firma 
Royal Investment 

uzyska pozwolenie 
na budowę. 

Dokumenty są już złożone, 
sprawa czeka na finalizację. To, 
kiedy lokale zostaną oddane 
pod klucz zależy oczywiście od 
momentu rozpoczęcia realizacji 
inwestycji.

 – Te lokale przeznaczone będą 
na sprzedaż. Nie możemy ich 
nazywać mieszkaniami, ponie-
waż mają zbyt mały metraż – 
wyjaśnia Magdalena Kwiatek 
z biura sprzedaży Royal Inve-
stment.

Lokale o małym metrażu będą 
nowocześnie urządzone, wypo-
sażone w telewizję satelitarną 
i internet. W każdym obiekcie 
będzie zainstalowany moni-
toring, znajdą się tam także 
pralnio-suszarnie oraz windy. 
Wszystkie lokale będą posia-
dały balkon. Zastosowane ma-
teriały mają zapewnić wysoką 
energooszczędność budynku.

We Wrocławiu cena 
mieszkania zaczyna 

się od około  
5 tysięcy za m2, na-
tomiast mikroapar-

tamentu od  
11 tysięcy zł za m2. 

Za mieszkanie o po-
wierzchni 17,5 m2 

trzeba tam zapłacić 
blisko 200 tysięcy.

Jak będą kształtowały się ceny 
tych lokali w naszym mieście? 
Ceny za mieszkania są nieco niż-
sze, czy podobna proporcja będzie 
zachowana również w Gliwicach? 
Na razie nie wiadomo. Royal Inve-
stment nie zdradza jeszcze cen 
lokali w nowej inwestycji.

Żaneta Mrozek-Siewierska
wiz. Royal Investment

26.09-02.10.2017 (nr 845)

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

Mikroapartamentowce 
także 
w Gliwicach
Nowoczesne i innowacyjne bu-
dynki mają zostać wybudowane 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
Politechniki Śląskiej. Wyposa-
żone będą w podziemne garaże 
oraz 3 lokale usługowe.



Nikt na szczęście nie ucierpiał. 
Prowadzący pociągi oraz osoba 
obsługująca automatykę torowi-
ska byli trzeźwi. Policyjne docho-
dzenie wyjaśni, z jakiej przyczyny 
składy znalazły się w tym samym 
czasie na jednym torze.

Do zderzenia doszło 
na torze wydzielo-

nym dla transportu 
towarowego, więc nie 
wpłynęło ono na prze-

jazdy pasażerskie.

Jak wstępnie ustalono, ok. 
godz. 5.30 na tył stojącego w re-
jonie wiaduktu przy ul. Zabrskiej 
pociągu towarowego (o wadze 

3200 ton) najechał inny pociąg 
towarowy (o wadze 420 ton).
Prędkość pojazdu nie była wiel-
ka, więc doszło do relatywnie 
niewielkich uszkodzeń. Prawa 
fizyki spowodowały „wysko-
czenie” pięciu pustych cystern 
z toru – wagony nie przewróciły 
się. Co istotnie, nie doszło do 
żadnego skażenia środowiska, 
cysterny były puste.  (KMP)

odczas 42. Festiwalu Pol-
skich Filmów Fabularnych w 
Gdyni odbyła się uroczysta 
gala wręczenia po raz dzie-
siąty Nagród PISF, jedynych 
polskich nagród za znaczące 
osiągnięcia w upowszech-
nianiu i promocji polskiego 
kina. 

Warto przypomnieć, 
że to już drugie tak 

prestiżowe wyróżnie-
nie, któe trafiło do 

gliwickiego kina stu-
dyjnego. W 2013 roku 

PISF uznał Amok  

za najlepsze kino  
w Polsce.

Stroje nominowanych oraz gości 
były nawiązaniem do projektu 
rzeźby społecznej autorstwa 
Pawła Althamera „Wspólna 
sprawa” z 2009 roku.
 (red/ mf/msi)

Kierowca nie okazał inspekto-
rom do kontroli niezbędnych 
dokumentów ani zezwolenia na 
międzynarodowe przemieszczanie 
odpadów. 

Kierowca posiadał jedynie in-
formację wskazującą na odpad 
sklasyfikowany jako tworzywa 
sztuczne i guma, w rzeczywi-
stości jednak przewożone były 
odpady komunalne.
Na miejsce kontroli inspek-
torzy wezwali przedstawicieli 
Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska, którzy 
wspólnie z inspektorami doko-
nali oględzin pojazdu i ładunku.
Okazało się, że była to miesza-
nina odpadów opakowaniowych 
z tworzyw sztucznych, puszek me-
talowych po napojach, kawałków 
papieru, drewna. Widoczne były 
inne odpady (rękawice robocze). 
Wydzielał się wyraźny zapach, 
charakterystyczny dla gnijących 
odpadów komunalnych.

– Podłoga pojazdu była mokra, 
z ładunku sączyła się ciecz, któ-

ra spływała na ziemię. Gdzienie-
gdzie widoczne były białe robaki 
– informują kontrolerzy

O nielegalnym transporcie za-
wiadomiono policję i prokuratu-
rę, która wszczęła postępowanie 
w związku z popełnieniem prze-
stępstwa nielegalnego przywo-
zu odpadów do naszego kraju. 
Inspektorzy złożyli w sprawie 
obszerne zeznania. Powiado-
miono też Głównego Inspek-
tora Ochrony Środowiska, 
który wszczął w sprawie 
stosowne czynności ad-
ministracyjne.

Pojazd wraz z ładunkiem został 
skierowany na wyznaczony par-
king, gdzie zabezpieczono go do 
czasu rozstrzygnięcia sprawy.

Wojewódzki Inspektor Trans-
portu Drogowego wszczął wo-
bec polskiego przewoźnika po-
stępowanie administracyjne. 
Przedsiębiorcy temu grozi kara 
wys. 10 tysięcy złotych. 

 (info. WITD)
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26.09-02.10.2017 (nr 845)

Ciężarówkę po brzegi wyładowaną gnijącymi odpadami zatrzy-
mali na autostradzie A4 w Gliwicach inspektorzy transportu 
drogowego. Ładunek wjechał do Polski z Niemiec.

Dwa pociągi towarowe zderzyły się w piątek nad ranem 
w Gliwicach. Jeden ze składów najechał na drugi. Na miejsce 
natychmiast udali się policjanci i zastali pięć wykolejonych 
pustych wagonów–cystern.

Kino Amok zwyciężyło w konkursie organizowanym przez 
Polski Insytut Sztuki Filmowej w kategorii EDUKACJA FIL-
MOWA.

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

Śmieci zatrzymane 
w Gliwicach

Zderzyły się pociągi

Złoty Amok!
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Zarząd Dróg Miejskich wprowadził zmiany w organizacji ruchu na 
skrzyżowaniu ulic: Tarnogórska – Kurpiowska – Olszewskiego, gdzie 
trwają prace związane z rozbudową tego miejsca.

Od czwartku  
(21 września) w oko-
licach skrzyżowania 
wprowadzony został 

ruch wahadłowy, 
sterowany sygnali-

zacją świetlną. 

Przebudowa skrzyżowania 
jest odpowiedzią Zarządu 
Dróg Miejskich na zdarzenia 

drogowe, do jakich dochodzi-
ło w tym miejscu. Najczęst-
szymi przyczynami kolizji 
w obrębie skrzyżowania było 
wymuszenie pierwszeństwa 
przejazdu czy brak zachowa-
nia bezpiecznego odstępu 
między pojazdami.

 – Rozbudowa skrzyżowania 
obejmie odcinek ul. Tarno-
górskiej oraz boczne wloty 
ul. Olszewskiego i Kurpiow-
skiej. Jezdnia główna zostanie 
poszerzona, aby można było 

wydzielić normatywne pasy 
ruchu – informuje Jadwiga 
Stiborska z ZDM.

Wprowadzone zostaną także 
zmiany polegające m.in. na 
wydzieleniu pasów do lewo-
skrętów. Powstanie pełnowy-
miarowa zatoka autobusowa 
z nawierzchnia z kostki grani-
towej. Po południowo-wschod-
niej stronie skrzyżowania po-
wstanie droga rowerowa. 

 (żms)/ZDM

26.09-02.10.2017 (nr 845)

Wahadło na Tarnogórskiej



Wydział Spraw 
Obywatelskich UM 
w Zabrzu zakazał 

zgromadzenia w for-
mie przemarszu 

kibiców Piasta na 
mecz z Górnikiem 

Zabrze. 

Zarząd klubu z Zabrza natomiast 
jasno podkreślił, że każdy incy-
dent po drodze na stadion będzie 
skutkował niedopuszczeniem 
kibiców Piasta na mecz, bez 
możliwości zwrotu gotówki za 
sprzedane na to spotkanie bilety. 

 – Stowarzyszenie Piastoholi-
cy nie będzie narażało swoich 
kibiców na takie ekscesy i tym 
samym jest zmuszone odwołać 
przemarsz, jednocześnie infor-
mując, że środkiem transportu 
na stadion przy ul. Roosevelta 
81 będą podstawione autobu-
sy – czytamy w komunikacie 
zamieszczonym w portalu piast-
gliwice.eu dedykowanym kibicom 
Niebiesko-Czerwonych.

Godzina i miejsce zbiórki nie 
ulega zmianie – kibice mają 
się zebrać o 12:00 pod sta-
rym klubem Bravo przy ul. 
Chorzowskiej. Zapisy są wciąż 
prowadzone w sklepie Piasto-
holicy przy ul. Dworcowej. Cena 
biletu z okazjonalnym gadżetem 
wynosi 45 zł. 

 – Apelujemy do wszystkich, kto 
się jeszcze nie zapisał o nie-
zwlekanie ponieważ w dystry-
bucji została już tylko ostatnia 
partia biletów – zachęcają w ko-
munikacie redaktorzy portalu.

Zabrzański klub ma 
wielu swoich miłośni-
ków w niektórych gli-

wickich dzielnicach, jak 
m.in. Osiedle Koperni-
ka. Od początku sezo-
nu na 20-tysięcznym 

stadionie Arena Zabrze 
udaje się każdorazowo 

wypełnić trybuny.
 (żms)/piastgliwice.eu
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Przemarszu kibiców nie będzie

26.09-02.10.2017 (nr 845)

O sprawie pisaliśmy na początku września. Ponad 1000 kibiców Piasta Gliwice miało 1 października przema-
szerować z Gliwic na stadion w Zabrzu, by obejrzeć mecz z Górnikiem.

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



Kino studyjne Amok Gliwice,  
ul. Dolnych Wałów 3

Opętanie
przedstawienie teatralne
Jude Law („Młody papież”, „Sherlock Holmes”, „Sherlock Holmes. Gra cieni”, 
„Utalentowany pan Ripley”) jest gwiazdą spektaklu „Obsession” (Opętanie), 
zrealizowanego w Barbican Theatre w Londynie. Reżyser Ivo van Hove przy-
gotował sceniczną adaptację filmu Luchino Viscontiego z 1943 roku.

Film fabularny Viscontiego powstał na motywach powieści Jamesa M. Caina 
„Listonosz zawsze dzwoni dwa razy” i był wstępem do rozwoju w kinie neo-

realizmu włoskiego. Opowieść o tragicznym 
romansie mężatki Giovanny i podróżującego 
w poszukiwaniu pracy przystojnego Gina do 
tego stopnia oburzyła widownię, że film został 
zakazany przez cenzurę państwową. Ta sama 
historia wraca w inscenizacji van Hove’a w 
wykonaniu czołowych aktorów swojego po-
kolenia. Niezwykle pociągającego kierowcę 
Gina zagra Jude Law. W przydrożnej restauracji 
spotyka męża i żonę, Giuseppe i Giovannę. Gino 
i Giovanna rozpoczynają ognisty romans, który 
doprowadzi do zamordowania męża kobiety. To 
jednak dopiero wstęp do dalszych wypadków…

28 września, 
niedziela 

godz. 20.00  

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.

Marina Gliwice - ul. Portowa 28

• 18.00 Rejs muzyczny - Tomek 
Coral

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 17.00 Milczenie
• 20.00 Milczenie

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 17.00 Opowieści świnki - w ra-
mach: 4. Festiwal Filmowy Kino Dzieci
• 18.30 Konstytucja
• 20.15 Frantz
Duża sala
• 15.15 Tulipanowa gorączka
• 17.15 The Square
• 20.00 Opętanie - transmisja z NT 
London

Klub Studencki Spirala - Gliwice, 
Pszczyńska 85

• 20.00 Dobry Wieczór z Płytą Wi-
nylową / Pat Metheny Group
Sztolnia Królowa Luiza - Zabrze, ul. 
Wolności 410
• 19.00 Siedem Bram Jerozolimy 
- V Międzynarodowy Festiwal im. 
Krzysztofa Pendereckiego

Marina Gliwice - ul. Portowa 28

• 18.00 Rejs muzyczny z duetem 
Jim and Sam

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 18.00 Nie ma tego złego...
• 20.00 Nie ma tego złego...

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 17.00 Solan i Ludwik. Wielki wy-
ścig z serem - w ramach: 4. Festiwal 
Filmowy Kino Dzieci
• 18.30 Happy Olo
• 20.15 21 x Nowy Jork | Opera 
o Polsce

Szpital ukazany w „Botoksie” to nie fikcja 
z popularnych seriali czy folderów pry-
watnych sieci medycznych. To zakład 
pracy, gdzie codziennie wylewa się krew, 
pot i łzy. W jego murach splatają się losy 
czterech kobiet. Daniela (Olga Bołądź) 
pracę w służbie zdrowia zaczyna jako 
ratowniczka medyczna, jeżdżąc na akcje 
z bratem Darkiem (Tomasz Oświeciń-
ski). Poddając się licznym zabiegom 
medycyny estetycznej, z brzydkiego 
kaczątka zmienia się w bezwzględną, 
odnoszącą sukcesy przedstawicielkę 
koncernu farmaceutycznego. Magda 
(Katarzyna Warnke) jest ginekologiem 
położnikiem. Swoją renomę zbudo-
wała jako etatowa specjalistka od 

aborcji. Gdy sama zachodzi w ciążę, 
jej konflikt z ordynatorem (Janusz Chabior) wchodzi w dramatyczną fazę 

i zwierzchnictwo szpitala próbuje pozbawić ją pracy. Poukładany świat cenionej chirurg 
– Patrycji (Marieta Żukowska) rozsypuje się, gdy kobieta dowiaduje się o zdradzie męża. 
Podkopane poczucie wartości popycha ją w kierunku ginekologii estetycznej i kobiecego 
libido. Swoje odkrycia Patrycja chce sprawdzić w związku z metroseksualnym Michałem 
(Piotr Stramowski), który jest zaprzeczeniem mężczyzny. Beata (Agnieszka Dygant) to lekarka 
SOR-u, która w wypadku motocyklowym traci narzeczonego. Samotna kobieta uśmierza ból, 
uzależniając się od silnych leków opioidowych, które wykrada w szpitalu. Wówczas poznaje 
Marka (Sebastian Fabijański), sanitariusza, który ukrywa przed światem własny sekret.
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Duża sala
• 16.00 Ptaki śpiewają w Kigali
• 18.00 Powiernik Królowej
• 20.00 The Square

30.09 sobota
CK Wiatrak - Zabrze, ul. Wolności 
395
• 20.00 Lej mi pół - koncert

Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Teatral-
ny 1
• 19.00 Ku Klux Klan
• 21.30 Śmiech wzbroniony
Teatr Miejski w Gliwicach - ul. Nowy 
Świat 55/57
Metropolitalna Noc Teatrów 2017
• 16:00 – 17:30 „Scenografia i ko-
stiumu bez tajemnic – warsztaty z 
rzemiosła teatralnego”
• 18:00 – Henryk Ibsen „Nora” reż. 
Judyta Berłowska/ Mała Scena
• 20:00 – „Ich czworo. Reality 
show” wg Gabrieli Zapolskiej, reż. 
Julia Mark/ Duża Scena

Ruiny Teatru Victoria - Gliwice, 
Al.Przyjaźni 18
• 18.30 All Improvviso: Max Emanu-
el Cencic, OH Orkiestra Historyczna

CKS Mrowisko Gliwice, Pszczyń-
ska 85
• 18.00 Koncert Clan of Xymox, 
Past, Dark Side Eons: Gliwice

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 18.00 Nie ma tego złego...
• 20.00 Nie ma tego złego...

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 16.00 Blanka - w ramach: 4. Fe-
stiwal Filmowy Kino Dzieci
• 17.30 Kedi. Sekretne życie kotów
• 19.00 Happy Olo
• 20.15 21 x Nowy Jork | Opera 
o Polsce
Duża sala
• 16.00 Ptaki śpiewają w Kigali
• 18.00 Powiernik Królowej
• 20.00 The Square

27.09 środa
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 17.00 Milczenie
• 20.00 Milczenie

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 17.00 Opowieści świnki - w ra-
mach: 4. Festiwal Filmowy Kino Dzieci
• 18.30 Konstytucja
• 20.15 Frantz
Duża sala
• 12.30 The Square
• 16.00 Tulipanowa gorączka
• 18.00 The Square
• 20.30 Ptaki śpiewają w Kigali

Dom Pamięci Żydów Górnośląskich 
- Gliwice, ul. Księcia Józefa
Poniatowskiego 14
• 15.00 Oskarżam Auschwitz. Opo-
wieści rodzinne Mikołaj Grynberg.
Spotkanie w ramach cyklu: Książki 
Pamięci. Spotkanie poprowadzi: 
Michał Nogaś. Wstęp wolny, liczba 
miejsc ograniczona

Duża sala
• 16.00 Ptaki śpiewają w Kigali
• 18.00 Powiernik Królowej
• 20.00 The Square

26.09-02.10.2017 (nr 845)

28.09 czwartek
Teatr Miejski w Gliwicach - ul. Nowy 
Świat 55/57
• 19.00 Leningrad - duża scena

Śląski Jazz Club - Gliwice, ul.Wie-
czorka 22
• 20.00 Jazz Jam - koncert

Ministerstwo Śledzia i Wódki - Gli-
wice, ul.Raciborska 2
• 19.00 STAND UP #7 -Paweł Re-
szela & Marcin Zbigniew Wojciech 
& P. Laksa

29.09 piątek
CK Wiatrak - Zabrze, ul. Wolności 395
• 20.00 WŁOCHATY + HARUSHA 
- koncert

Teatr Miejski w Gliwicach - ul. Nowy 
Świat 55/57
• 19.00 Ich czworo. Reality show 
- duża scena

Dom Pamięci Żydów Górnośląskich 
- Gliwice, ul. Księcia Józefa
Poniatowskiego 14
• 15.00 Niezwykłe laboratorium we 
Lwowie – sylwetka i osiągnięcia prof. 
Rudolfa Weigla. Spotkanie z wnuczką 
Krystyną Weigl-Albert w 60. roczni-
cę śmierci profesora. Spotkanie w 
ramach cyklu: Spotkania z Kresami 
Rzeczpospolitej. Spotkanie popro-
wadzi: Bożena Kubit, autorka cyklu 
Spotkania z Kresami Rzeczpospolitej.
Wstęp wolny, liczba miejsc ogra-
niczona

1.10 niedziela
Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 18.00 Śmiech wzbroniony

Teatr Miejski w Gliwicach - ul. Nowy 
Świat 55/57
• 18.00 Henryk Ibsen, Nora - mała 
scena

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 18.00 Nie ma tego złego...
• 20.00 Nie ma tego złego...

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 15.30 Frantz
• 17.30 Kedi. Sekretne życie kotów
• 19.00 Happy Olo
• 20.15 21 x Nowy Jork | Opera 
o Polsce

2.10 poniedz.
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 18.00 Nie ma tego złego...
• 20.00 Nie ma tego złego...

3.10 wtorek
Dom Muzyki i Tańca - Zabrze, ul. 
Gen. de Gaulle’a 17
• 19.00 DIRTY DANCING - MUSIC 
& DANCE SHOW

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 18.00 Nie ma tego złego...
• 20.00 Nie ma tego złego...

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 15.30 Piękny kraj
• 17.30 Kedi. Sekretne życie 
kotów
• 19.00 Happy Olo
• 20.15 21 x Nowy Jork | Opera 
o Polsce
Duża sala
• 15.30 The Square
• 18.00 Ptaki śpiewają w Kigali
• 20.00 Powiernik Królowej

Dom 
Muzyki 
i Tańca 

Zabrze, ul. Gen. 
de Gaulle’a 17

godz. 19.00
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C ieszymy się, że na te-
renie 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. Le-
śnej w Mikulczycach zosta-
ła oddana do eksploatacji 
w 1989 r. Jest jedną z 
dwóch działających w Za-
brzu. Trafia tu 12-

13 procent powstających 
w mieście ścieków. W latach 
2001-2003 oczyszczalnia 
została zmodernizowana. 
Wykonane wówczas prace 
zostały docenione przez jury 
ogólnopolskiego konkursu, 
które przyznało zabrzań-
skiemu obiektowi tytuł 
„Modernizacji Roku 2003” 
w kategorii „Obiekty Ochro-
ny Wód”. Zaplanowane obec-
nie prace będą prowadzone 
w celu dostosowania jako-
ści ścieków oczyszczanych 
do standardów określonych 

w obowiązującej w Unii 
E u r o p e j s k i e j  

dyrektywie 

ściekowej i zaostrzonych 
przepisach krajowych.

Wartość projektu, obejmują-
cego modernizację oczyszczalni 
i zakup nowoczesnego samo-
chodu do wywozu nieczysto-
ści płynnych, to ponad 36 mln 
zł. Unijne dofi nansowanie to 
17,3 mln zł. – Do tej inwestycji 
przygotowywaliśmy się ponad 
trzy lata. Teraz rozpoczynamy 
jej realizację – mówi Piotr Nie-
miec, prezes Zabrzańskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji. – Ekologia i nowo-
czesność to nasz obowiązek. 
Musimy dbać o to, by spełniać 
wszystkie przepisy, które są cią-
gle modyfi kowane – dodaje.

Oczyszczalnia nie wymaga 
kompleksowej przebudowy. 
Modernizacji zostaną poddane 

urządzenia, które nie sprawdziły 
się w dotychczasowej eksploata-
cji lub nie spełniają wymagań 
najnowszych przepisów. W ra-
mach kontraktu część obiektów 
zostanie przebudowana, po-
wstaną również nowe instalacje. 
Modernizacją oczyszczalni zajęła 
się wyłoniona w wyniku przetar-
gu fi rma AWBUD z Ogrodzieńca. 
Prace potrwają dwa lata. Będą 
prowadzone bez wyłączania 
obiektu z eksploatacji.

– W ostatnich latach reali-
zowaliśmy zadania dla Byto-
mia, Gliwic, Piekar Śląskich. 
Mamy zatem doświadczenie 
i jesteśmy dobrze przygotowa-
ni do realizacji najtrudniejszych 
technicznie robót – zapewnia 
Michał Wuczyński, prezes za-
rządu AWBUD.   

Ponad 17 milionów złotych unijnej dotacji pozyskało Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji na przebudowę oczyszczalni ścieków w Mikulczycach. We wrześniu ruszyły prace 

związane z modernizacją obiektu. Ich podstawowym celem jest dostosowanie 
go do zaostrzonych standardów w zakresie oczyszczania ścieków.

WAŻNY KROK 
W STRONĘ EKOLOGII

RUSZYŁA PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW MIKULCZYCE W ZABRZU

TE OBIEKTY ZOSTANĄ 
PRZEBUDOWANE:
• pompownia ścieków i odcieków
• budynek krat i stacja zlewna
• reaktor biologiczny
• zbiorniki retencyjne
• stacja odwadniania i higienizacji osadu

TE OBIEKTY ZOSTANĄ 
ROZEBRANE:
• piaskownik i koryto pomiarowe
• część reaktorów biologicznych
• komory osadu czynnego
• pompownia wody technologicznej
• poletka osadowe

TAKIE NOWE OBIEKTY 
ZOSTANĄ ZBUDOWANE:
• piaskownik i koryto pomiarowe
• stacja odbioru i separacji piasku
• zadaszenie węzła załadunku i higienizacji osadu
• prekrata koszowa
• komory tlenowej stabilizacji osadu
• biofiltry i pompownia wody technologicznej

TA INFRASTRUKTURA 
ZOSTANIE DOSTOSOWANA 
DO NOWYCH OBIEKTÓW:
• rurociągi
• sieci kablowe
• kanalizacja kablowa
• drogi i place manewrowe
• ogrodzenie terenu i zieleń

brzu. Trafia tu 12- w obowiązującej w Unii 
E u r o p e j s k i e j  

dyrektywie 

36,7 mln zł
 to planowany koszt realizacji projektu

17,3 mln zł 
to wysokość dofi nansowania pozyskanego 

przez ZPWiK z unijnego Funduszu Spójności

Symboliczne wbicie 
łopaty

26.09-02.10.2017 (nr 845)
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Każdy, kto wybierze się w „Podziemną podróż 
w czasie” 30 września lub 1 października, może liczyć 
na promocyjne ceny. W tych dniach za 35 zł będzie 
można zobaczyć nową trasę w godzinach 12-24. 
Dodatkowo osoby, które zakupią bilety na zwiedzanie 
30 września, otrzymają pamiątkowy kask z logiem 
Sztolni. Na zakończenie zwiedzania spróbują flapsa, 
czyli tradycyjnej górniczej regeneracyjnej zupy.

Na sobotę zaplanowano również wiele wydarzeń 
towarzyszących w kompleksie Sztolnia Królowa Luiza 
przy ul. Wolności 410. W programie m.in. darmowe 
zwiedzanie naziemnej części Sztolni, wejście na wieżę 
szybu „Carnall”, warsztaty gotowania po śląsku oraz 
zabawy dla dzieci. O godzinie 18 koncert Górnośląskie 
Axis Mundi – Opowieści stąd. Natomiast o godzi-
nie 20 w budynku Łaźni Łańcuszkowej odbędzie się 
koncert ERITH. Znakiem rozpoznawczym 22-letniej 
wokalistki jest charakterystyczny taniec i towarzyszą-
ca jej koncertom gra świateł.

WEEKEND PEŁEN ATRAKCJI

To będzie kluczowy moment trwającego w Zabrzu V Międzynarodowego Festiwalu 
im. Krzysztofa Pendereckiego. W piątek 29 września w naziemnej części kompleksu Sztolnia 

Królowa Luiza zabrzmi dzieło „Siedem bram Jerozolimy”. Tego samego dnia ofi cjalnie 
otwarta zostanie przygotowana w podziemnych wyrobiskach trasa turystyczna. 

Dla osób odwiedzających ją w najbliższy weekend przygotowano szereg atrakcji.

Trasa przybliża rozwój górnictwa 
na przestrzeni ostatnich dwustu lat

Zabytkowa sztolnia 
zaprasza zwiedzających

Odtworzony port przeładunkowy

Inauguracyjny koncert w Kopalni Guido

JUŻ W TYM TYGODNIU OFICJALNE OTWARCIE PODZIEMNEJ TRASY TURYSTYCZNEJ 
W KOMPLEKSIE SZTOLNIA KRÓLOWA LUIZA W ZABRZU

V Międzynarodowy Festiwal im. 
Krzysztofa Pendereckiego za-
inaugurowany został w sobotę 
w Kopalni Guido. W sali kon-
certowej na poziomie 320 za-
brzmiały Wariacje Goldbergow-
skie Jana Sebastiana Bacha 
oraz Trio smyczkowe i Duo con-
certante Krzysztofa Penderec-
kiego. Zagrali Sitkovetsky Trio 
(Dmitry Sitkovetsky – skrzypce, 
Alexander Zemtsov – altówka, 
Luigi Piovano – wiolonczela) 
oraz Jurek Dybał – kontrabas. 
Piaskiem malowała Irina Titova.
W czwartek 28 września 
w Filharmonii Zabrzańskiej pu-
bliczność usłyszy m.in. utwory 
Krzysztofa Pendereckiego oraz 
Dymitra Szostakowicza. Na wio-
lonczeli zagra fiński artysta Arto 
Noras, powszechnie uważany za 
jednego z najwybitniejszych ży-
jących wiolonczelistów. Zwień-
czeniem festiwalu będzie ple-
nerowy koncert „Siedem bram 
Jerozolimy”  w naziemnej części 
kompleksu Sztolnia Królowa Lu-
iza. Wystąpią Iwona Hossa (so-
pran), Karolina Sikora (sopran), 
Anna Lubańska (mezzosopran), 
Adam Zdunikowski (tenor), Piotr 
Nowacki (bas), Sławomir Hol-
land (narrator) oraz orkiestra 
Sinfonietta Cracovia pod dyrek-
cją Krzysztofa Pendereckiego 
i Chór Filharmonii Krakowskiej. 

Koncertowi towarzyszyć będzie 
oficjalne otwarcie nowej pod-
ziemnej trasy turystycznej przy-
gotowanej w postindustrialnym 
kompleksie Sztolnia Królowa 
Luiza. Ma ona około 1,5 km 
długości i prezentuje rozwój 
górnictwa na przestrzeni ostat-
nich dwustu lat. Prowadzi od 
szybu „Carnall” przy ul. Wolno-
ści do szybu „Wilhelmina” przy 
ul. Sienkiewicza. Obejmuje 
unikatowe wyrobiska Głównej 
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej 
oraz kopalni Królowa Luiza. 
Turyści przejdą m.in. przez 
dwustuletni chodnik wykuty 
w węglu. Zobaczą także zre-
konstruowany port przeładun-
kowy z ruchomym, drewnianym 
żurawiem, którym węgiel był 
ładowany na łodzie. 
– Chcemy pokazać trud pracy 
górniczej, a jednocześnie po-
stęp technologiczny – mówi 
Bartłomiej Szewczyk, dyrektor 
Muzeum Górnictwa Węglowego 
w Zabrzu. – To pozwoli zrozu-
mieć Śląsk i górników, ich tra-
dycje i zwyczaje wywodzące się 
z tej trwającej dwa wieki historii 
rozwoju przemysłu. Ostatnim 
punktem zwiedzania będzie wi-
zyta w największym w Polsce 
podziemnym parku maszyn gór-
niczych, gdzie można nie tylko 
zobaczyć, ale i usłyszeć dzia-
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łające kombajny, wrębiarki czy 
przenośniki – dodaje.
– Czerpiąc z dziedzictwa po-
przemysłowego, nadajemy nowe 
funkcje przestrzeniom postindu-
strialnym. Pielęgnujemy historię 
regionu, a zarazem pokazujemy 
naszym gościom jego wyjąt-
kowość. Zabrzańskie obiekty 

turystyki industrialnej cieszą 
się niesłabnącym zainteresowa-
niem zwiedzających. Nowa trasa 
w Sztolni Królowa Luiza będzie 
kolejną atrakcją turystyczną. 
Zachęcam do jej zwiedzenia 
– podsumowuje prezydent Za-
brza Małgorzata Mańka-Szulik.  
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