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Rusza kompleksowy remont sieci wodno-kanalizacyjnych
i nawierzchni w rejonie zabrzańskiego teatru i ﬁlharmonii

Cena gazety
z dodatkiem 1 zł

W Kwartale Sztuki
funkcjonują m.in. Filharmonia
Zabrzańska i Teatr Nowy

T
PROJEK CH:
BA
W LICZci wodociągowej

j
try sie
anitarne
423 me
alizacji s czowej
n
a
k
ry
t
z
s
232 me
lizacji de
try kana
i
e
c
m
ie
s
3
6
w
6
tró
107 me
y
czn ch
nergety
towych
elektroe
kwadra
w
ró
t
e
3813 m i chodników
dróg

Kwartał Sztuki
nabierze blasku

Przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia oraz dróg i chodników obejmie
modernizacja infrastruktury w rejonie Teatru Nowego i Filharmonii Zabrzańskiej. Tzw. Kwartał Sztuki
ma zyskać w efekcie nowy blask i stać się miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców.

Prezes ZPWiK Piotr Niemiec i prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik

15–21.05.2018 (nr
876)
15.05–21.05.2018
(nr
876)

– Konsekwentnie rewitalizujemy
obiekty na terenie naszego miasta, tworząc przestrzeń przyjazną dla mieszkańców i naszych
gości. Kwartał Sztuki to miejsce,
w którym funkcjonują między
innymi Teatr Nowy i Filharmonia Zabrzańska. Na placu Teatralnym od wielu lat występują
uczestniczące w festiwalu orkiestry dęte. Podjęta inwestycja
z pewnością sprawi, że to miejsce zyska nowy blask i stanie
się jednym z ulubionych miejsc

mieszkańców i osób odwiedzających Zabrze – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Umowę dotycząca modernizacji
podpisano w ratuszu 8 maja. Wykonawcą została firma Technical
Solutions z Kędzierzyna Koźla,
która wcześniej prowadziła już
w Zabrzu roboty w ramach projektu poprawy gospodarki wodno-ściekowej. Jej ekipy pracowały
wówczas na cechującym się bardzo zwartą zabudową osiedlu Wyzwolenia oraz Zaborzu Północnym,

www.gazeta-miejska.pl

gdzie musiały uporać się z pokładami wyjątkowo twardej skały.
Koszt modernizacji to prawie
5 mln zł. Prawie 1,3 mln zł
z tej kwoty wykłada Zabrzańskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji. Reszta pochodzi
z kasy miasta. – To kontynuacja
działań rozpoczętych przez nas
już w 2016 roku. Pochłonęły one
do tej pory milion złotych – mówi
Piotr Niemiec, prezes ZPWiK.
– Kwartał Sztuki to stosunkowo
niewielki obszar, ale pracy do

wykonania jest tam bardzo dużo.
Nie wiemy też do końca, na co
natrafimy pod ziemią – zwraca uwagę Danuta Bochyńska-Podloch, dyrektor Miejskiego
Zarządu Dróg i Infrastruktury
Informatycznej w Zabrzu. – Mam
nadzieję, że z końcem wakacji,
a najpóźniej na początku roku
szkolnego będziemy mogli cieszyć się pięknie wykończonym
placem Teatralnym i całym Kwartałem Sztuki – dodaje.
(hm)

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

2

ZABRZE AKTUALNOŚCI

Do dyspozycji klientów Centrum Handlowego Platan
w Zabrzu przekazano nowy parking
Parking ma cztery rampy
wewnętrzne oraz jedną
zewnętrzną

Parkowanie

z widokiem na miasto
Trzykondygnacyjny parking, przygotowany w ramach rozbudowy Centrum Handlowego
Platan w Zabrzu, jest już do dyspozycji klientów. Obiekt może pomieścić
ponad 500 samochodów. Z najwyższego poziomu podziwiać można panoramę miasta.

Choć zakończenie rozbudowy i modernizacji Platana ma nastąpić
jesienią, już teraz klienci mogą
korzystać z trzykondygnacyjnego
parkingu nad nową częścią galerii. Jest on wyposażony w cztery
rampy wewnętrzne oraz jedną zewnętrzną. Znajdują się tam stanowiska dedykowane rodzinom
oraz osobom niepełnosprawnym.
Docelowo kierowcy będą mogli
korzystać z infokiosków i aplikacji
ułatwiającej odnalezienie swojego
auta. Na parkingu będą również

miejsca do ładowania samochodów elektrycznych dostosowane
do różnego typu pojazdów. System
w pełni ruszy wraz z otwarciem
powiększonej galerii.
– Zakończenie budowy wielopoziomowego parkingu to dla nas
ważny moment, ponieważ projekt,
który realizowaliśmy przez kilka
miesięcy, nabrał już rzeczywistych
kształtów – mówi Wojciech Godlewski z firmy NEPI Rockcastle
Poland. – Wygodny i bezpieczny
parking jest jednym z elementów

decydujących o tym, że klienci
pozytywnie oceniają centrum
handlowe. Dzięki nowoczesnemu
systemowi zarządzania ruchem,
kierowca odwiedzający Platana
szybko i bezpiecznie znajdzie wolne miejsce postojowe. Cieszymy
się, że Platan zaoferuje klientom
jeden z najnowocześniejszych
i najwygodniejszych systemów
parkingowych – dodaje.
Parking wielopoziomowy oraz
parking zewnętrzny będą mieściły
ponad 1,4 tysiąca pojazdów. To

jeden z największych, bezpłatnych
parkingów w mieście. – Ta inwestycja z pewnością będzie służyła
mieszkańcom naszego miasta,
którzy teraz mają do dyspozycji
dużą liczbę miejsc parkingowych
w ścisłym centrum. Nowy parking
ucieszy tych, którzy będą chcieli
skorzystać z propozycji usytuowanych w pobliżu instytucji kultury,
w tym Teatru Nowego czy Filharmonii Zabrzańskiej – zwraca uwagę prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
(hm)

Do czynnej części galerii prowadzi tymczasowe przejście

ZABRZANIE UCZCILI 74. ROCZNICĘ BITWY O MONTE CASSINO

PAMIĘTAMY O BOHATERSKICH ŻOŁNIERZACH
Msza odprawiona w kościele św.
Anny zainaugurowała zabrzańskie obchody 74. rocznicy zwycięskiej bitwy o Monte Cassino.
Uczestnicy uroczystości przeszli
następnie pod pomnik Bohaterów Monte Cassino, gdzie złożyli
wieńce i zapalili znicze. Wygłoszono też apel poległych.

Ulicami miasta przemaszerowali żołnierze

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

W czwartkowych uroczystościach
uczestniczyli uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3
w Zabrzu, a także przedstawiciele
samorządu, służb mundurowych,
Bractwa Kurkowego i stowarzyszeń oraz kombatanci.
Zabrze o bohaterskim zwycięstwie
żołnierzy gen. Andersa w 1944
r. pamięta szczególnie mocno.

To w tym mieście stanął jeden
z pierwszych w Polsce pomników
poświęconych tym wydarzeniom.
Wszystko za sprawą prof. Witolda
Żdanowicza, weterana tych walk,
który zabiegał o krzewienie pamięci
o bitwie. Po wojnie zamieszkał on
w Zabrzu i to również dzięki jego
staraniom ulica, przy której stoi
pomnik, zyskała nazwę Alei Bohaterów Monte Cassino. Innej z kolei
ulicy w mieście nadano imię plut.
Ryszarda Szkubacza, urodzonego
w Zabrzu uczestnika walk. Imię
Bohaterów Monte Cassino nosi
również Szkoła Podstawowa nr
3, która szczególnie mocno dba
o patriotyczne wychowanie młodzieży, organizując m.in. uroczystości
upamiętniające bitwę.
(hm)
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Uroczystości pod pomnikiem
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Jest szansa dla Radiowej

my do nich przystąpić. Niemniej
jednak wiele zależy od wartości
środków finansowych przeznaczonych przez NFZ na konkursy.
Zawarcie umów umożliwi kontynuację działalności Szpitala z zachowaniem dotychczasowego profilu
udzielania świadczeń – mówi nam
na gorąco Joanna Krukowska,
prezes zarządu szpitala Vito-Med.

Z końcem maja może zostać zawieszona działalność oddziałów udarowego i neurologii w szpitalu
przy ul. Radiowej – jedynych zajmujących się leczeniem tych schorzeń w Gliwicach i powiecie.
Hiobowe wieści zbiegły się
z dobrymi sygnałami płynącymi
z województwa. W ciągu najbliższych dni Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu
Zdrowia ogłosi dodatkowe
konkursy na dofinansowanie
placówek, które znalazły się
z końcem biegłego roku poza
siecią szpitali.

Placówka na razie
nie komentuje czy
ewentualne uzyskania dofinansowania
uchroni udarówkę
i neurologię przed
zawieszeniem
działalności.

– W naszym województwie analizujemy potrzeby zdrowotne
mieszkańców. Na podstawie
umów, które zostały zawarte
już w ramach „ustawy sieciowej” zostały wyciągnięte pewne wnioski – mówił w piątek
wojewoda śląski, Jarosław
Wieczorek.

Problemem jest sytuacja kadrowa – przez Vito-Med przeszła fala
wypowiedzeń, a przepisy nie pozwalają na tak małe zatrudnienie.
Śląski NFZ liczy natomiast, że
nowa pula pieniędzy na internę
będzie gwarantem uspokojenia
sytuacji w całym szpitalu.

– Po przyjrzeniu się obecnej mapie świadczeń, przeprowadzeniu
szczegółowych analiz oraz szeregu spotkań m.in. z Wojewodą
Śląskim, przedstawicielami samorządów i placówek medycznych, a także po konsultacjach
z mieszkańcami, podjąłem decyzję o ogłoszeniu kilkunastu dodatkowych postępowań w trybie
konkursu ofert i rokowań – zapowiedział dyrektor Śląskiego OW
NFZ Jerzy Szafranowicz.
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Łącznie do szpitali
w całym regionie
popłynąć ma
20 mln złotych.

powania na internę. To m.in.
brakiem tego kontraktu władze
spółki uzasadniały w marcu złą
kondycję placówki. Wygasającą
wówczas umowę aneksowano
na trzy miesiące, do końca
czerwca. Wyniki dodatkowych
konkursów ogłoszonych przez
NFZ poznamy do 1 lipca. Jak
mówią nam przedstawiciele Ślą-

Dla Gliwic, a w szczególności
dla Vito-Medu przy ul. Radiowej
kluczowe jest ogłoszenie postę.

.
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w konkursie, ma
duże szanse na
otrzymanie wymaganych środków.

skiego Urzędu Wojewódzkiego to
spora szansa na zyskanie stabilizacji przez szpitalne placówki –
nowe umowy zostaną podpisane
na okres czterech lat.

Jeżeli „Radiowa”
zdecyduje się wystartować
.

.

.

.

.

.
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Osobną kwestią pozostają sprawy własnościowe i możliwość
przejęcia Vito-Medu przez Miasto Gliwice. Wówczas w mieście
pod szyldem Szpitala Miejskiego
numer 4 funkcjonowałaby jedna
placówka w trzech budynkach
(przy ul. Kościuszki, Zygmunta
Starego i Radiowej). Ostateczne
decyzje jeszcze nie zapadły.

– To jest dobra wiadomość dla
naszego Szpitala, jeśli konkursy
zostaną ogłoszone, to zamierza.
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Michał Szewczyk
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ogłoszenia drobne

Ogłoszenie drobne można zamówić na 2 sposoby

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

w internecie

 !Czyszczenie dywanów (u

ÔÔ ELEKTRYK - Pomiary
klienta lub odbiór) tapicerek.
ochrony przeciwporażeniowejSprzątanie. Mycie okien. Fir-protokoły. Zaświadczenia dla
ma Blitz. Tel.
32-234-2172,
energetyki.
Podłączenia
płyt
kom.510-286-736.
indukcyjnych - wpis do gwarancji. Prowizorki budowlane.
 ELEKTRYK
- Pomiary
Przeróbki
instalacji.
Usuwaochrony
przeciwporażeniowejnie awarii itd. UPRAWNIENIA
-protokoły.
Zaświadczenia dla
E+D.
Tel. 508-145-905,
energetyki.
Podłączenia płyt
www.abirox.pl

indukcyjnych - wpis do gwa-

Prowizorki budowlane.
Ôrancji.
Ô KOMPLEKSOWE
REMONTY
MIESZKAŃ,
ŁAZIENEK:
Przeróbki
instalacji.
Usuwanie
hydraulika,
kafelkowanie, E+D.
awarii itd. UPRAWNIENIA
gładzie,
malowanie,
elektry508-145-905,
www.abirox.pl
ka,itp. Tel. 698-264-691.
 KOMPLEKSOWE REMON-

ÔÔ MEBLE SYSTEMOWE,
TY MIESZKAŃ,
ŁAZIENEK:
KUCHNIE,
materace,
zabuhydraulika,
dowy,
szafy, kafelkowanie,
rolety. Tel. 32
gładzie, malowanie,
elektry270-00-09,
695-899-863.

ka,itp. Tel. 698-264-691.

ÔÔ Montaż i usuwanie inst.
elekt. naprawa pralek,
lodówek, bojlerów, term. Tel.
694-506-777.
ÔÔ Piece kaflowe demontaż,
wywóz gruzu i wynoszenie odpadów. Tanio 503992431.
ÔÔ RTV NAPRAWA DOMOWA.
32 279-42-79, 605-285-957.
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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 długości do 75 znaków. Ogłoszenie zamówiony przez internet drukowane jest czcionką pogrubioną. Za dodatkowy kolor czcionki lub tła
obowiązują dopłaty.

ÔÔ Skup złomu i metali kolo-W
rowych, skup akumulatorów,
skup puszek alu, demontaż konstrukcji stalowych
(ogrodzeń, pieców, maszyn
itp.). Bezpłatny transport,
płatność gotówką, możliwość
dojazdu z wagą. Gliwice,
Knurów, Zabrze... Tel. 515191-401, 508-481-702,
www.stalmet-skup.pl, www.
ekometalgliwice.pl.

Malowanie,
tapety, gładź
ÔÔ Transport,
przeprowadzki,
wywóz szybko
starych tanio.
mebli,Wycesolidnie
uprzątanie
piwnic, strychów,
na gratis 721-208-759.
mieszkań, garaży, posesji po
remontach, tel. 503-992-431.
 MEBLE SYSTEMOWE,
KUCHNIE, materace, zabudowy, szafy, rolety. Tel. 32
695-899-863.
Ô270-00-09,
Ô 10000zł dla
osób bez udo-

finanse

P A R T N E R . . . . kumentowanego dochodu lub

 dochodu
Montaż ogrodzeń,
bram,
bez
32/307-01-15.

ÔÔ Poszukujemy
pracowniÔ Kupię radia,
wzmacniaSośnica, Piast, Ziemowit. Dowydaniu
wtorkowym
ukazują się
ogłoszeniaAPARATY
zamówione i Ô
opłacone
najpóźniej
do piątku
ÔÔ Ortodoncja
ków produkcji, praca przy
wtryskarkach. System pracy
dwuzmianowy. Wynagrodzenie ok. 3000 zł brutto.
Tel. 690 959 779 lub
rekrutacja@bsc-24.pl

starych mebli, rtv, agd,
wyburzenia.
Tel.
Ôrozbiórki
Ô Szybka igotówka
z dostawą
do
domu, natychmiastowa
503992431.

decyzja, błyskawiczna wypłata
32/348-61-68,
504-819-404.
 RTV NAPRAWA
DOMOWA.
Pośrednik CDF S.C. firmy
Tel.
32
279-42-79,
MATPOL FINANSE Sp.605-285z o.o.

957.

praca

brze tel. 789 124 962.

 Skup złomu i metali kolorowych, demontaż konstrukcji
stalowych, ogrodzeń, pieców,
maszyn itp. Możliwość dojazdu
z Ôwagą.
gotówką.
Ô
KUPIĘPłatność
MIESZKANIE
ZA Bezpłatny transport.
GOTÓWKĘ!
Może515-191-401.
być zadłu-

nieruchomości

żone,
z problemem
prawnym.
 Wyburzenia
wywóz
i
737
938
416.
wynoszenie gruzu, piece

kaflowe demontaż. Tanio
Ô
Ô Sprzedam dom do
503992431.

remontu nad jeziorem
w Januszkowicach koło
Kędzierzyna, Działka 10 ar,
więcej na otodom, tel. 608
116
856.
 POŻYCZKA
NA DO-

auto-moto

 szukamy do pracy w Niemczech
malarzy,
zaÔ
Ô Auto-skup
zatapeciarzy,
gotówkę, każdy
stan. Tel. 507-572-625.
kwaterowanie,
wynagrodzenie
trl. 015750080555. Firma
Bendkowski GmbH Köln.

inne

Ô BOUTIQUE
Zatrudnię pomocnika
Ô
LAPLAYA78,
na budowie
w Gliwicach
odzież
dla kobiet
z klasą i
inne.
Gliwice, Okrzei 11. Tel.
792013569.
601-490-293.
 ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA
rOGÓLNOBUDOWLANEGO
e k l a m a . . . .
(PRACA W KNUROWIE) 663404-545.

ﬁnanse

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

furtek. Szybko i solidnie. Tel.

Ô ÔPOŻYCZKA NA DO602-322-434.
WÓD. Bez zaświadczeń,
minimum formalności.
 Przeprowadzki
wywóz
Zadzwoń:
32 706-10-48.

STAŁE, Gliwice Pszczyńska 25, 32 231 54 56

Sprzątanie
siłowni
Dentinal,
32 231
39 praca
95,
protezy NFZ.
zmianowa.
Gliwice lub Za-

zdrowie

cze, kolumny itp. Kolejki
PIKO, HO, TT. Tel. 607-912559.

wóz do klienta 515-191-401.
www.stalmet-skup.pl

nieruchomości

 Zapisy na protezy NFZ,
Dolnych
Wałówrównież
20. Gliwice,
Ogłoszenia
na
32gazeta-miejska.pl
231-39-95.

ÔÔ Węgiel workowany i
luzem,
orzech,
ekogroszek,
 KUPIĘ
MIESZKANIE
ZA
groszek
z KWK
Knurów,
GOTÓWKĘ!
Może
być zadłu-

żone, z problemem prawnym.
k l416.
a m a . . . .
938

r
737e
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.
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.

.

. . . .
inne

.

.

.

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

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

zdrowie

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

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

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

ÔÔ Protezy zębowe na NFZ bez
kolejek. Tel. 730 710 102.

dam pracę

 Poszukujemy pracownie k l a m a . . .
ków ogólnobudowlanych.
Atrakcyjne warunki. Tel.
604287793, 602234679,
32 230-90-33.

r

.

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

ÔÔ Firma zatrudni pracowników do sprzątania marketu,
tel. 691 824 715.
ÔÔ Legalna praca dla
opiekunek w Niemczech.
Wynagrodzenie do 1600 Eur.
Ubezpieczenie od średniej
krajowej, opłacona podróż.
Prohuman, tel: 669 656 972
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ÔÔ Poszukujemy pracowników ogólnobudowlanych.
Atrakcyjne warunki. Tel.
604287793, 602234679,
32 230-90-33.
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moduł reklamowy
tej wielkości
kosztuje tylko

78 zł

netto
Szczegóły na
www.gazeta-miejska.pl
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KIEROWCY ZBYT CZĘSTO ZAPOMINAJĄ, ŻE DTŚ TO NIE JEST AUTOSTRADA

fot. 24gliwice.pl/żms

Więcej kontroli na DTŚ

Tylko w tym roku na odcinku Gliwice – Katowice DTŚ odnotowano prawie 100 zdarzeń
drogowych, w których zginęło pięć osób.
W związku z fatalnymi statystykami, w ostatnich dniach
na średnicówkę wyjechało
więcej policyjnych patroli.
Wiele wskazuje na to, że por
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jest drogą równoległą do autostrady A4, jednak natężenie ruchu na obu jest bardzo
zbliżone. Biorąc pod uwagę
fakt, że na podobnym odcinku

nad 30-kilometrowy odcinek
będzie pod specjalnym nadzorem także w przyszłości.
– Drogowa Trasa Średnicowa
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„średnicówka” ma 26 węzłów
drogowych, podczas gdy na
autostradzie jest ich 6, to właśnie stąd poruszanie się po
DTŚ-ce wymaga od kierujących
jeszcze większego skupienia
– przypominają mundurowi.

cie obecności większej liczby
policyjnych patroli, na drodze
tej nie doszło do żadnego zdarzenia drogowego. W związku
z tym podobne działania z pewnością będą kontynuowane –
zapowiadają mundurowi.

Z policyjnych
danych wynika, że
główną przyczyną
wypadków na DTŚ
jest przekraczanie
prędkości.

W Gliwicach, gdzie choć
średnicówka powoli przestaje pachnieć świeżością to
wciąż jest relatywnie nową
drogą, nie doszło w tym roku
na szczęście do wypadków
śmiertelnych.

– Potwierdzeniem tego są wyniki tylko kilkugodzinnych działań
policyjnych z wykorzystaniem
radarowych mierników prędkości i wideorejestratorów.
W przypadku 85 kontroli pojazdów, aż 80 z nich spowodowane było przekroczeniem
dopuszczalnej prędkości.
Istotnym jest fakt, że w trak-

W 2018 roku odnotowano łącznie
17 zdarzeń drogowych. 16 z nich to
kolizje, a jeden to
wypadek – potrącenie pieszego.
Policja wskazuje

natomiast miejsce
podwyższonego
ryzyka na gliwickim
odcinku trasy.
– Z analizy wydarzeń wynika, iż
najczęściej do zdarzeń dochodzi
na wysokości rond z DK88. Najczęstszymi przyczynami zdarzeń
są: niezachowanie należytej odległości od innego użytkownika
drogi oraz wymuszenie pierwszeństwa przejazdu – informuje
starszy sierżant Krzysztof Pochwatka z Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach.
Gliwicki odcinek DTŚ choć
stosunkowo bezpieczny, nie
ustrzegł się niestety w swojej krótkiej historii wypadku
śmiertelnego. W 2016 roku
zginął pracownik techniczny
wykonujący prace porządkowe
na zlecenie DTŚ S.A.

(msz)

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

W niecodzienny sposób zmieni się jeszcze w maju plac pomiędzy ulicami Raciborską
a Kaczyńcem, vis-a-vis kościoła pw. Wszystkich Świętych.
mi mieszkańców
m.in. o hałas i życie
nocne pod oknami
ich domów.

Na 800 m2 wolnej przestrzeni
powstanie „miejska plaża”, na
której staną food trucki.
W najbliższych dniach na teren
nieruchomości zwiezionych zostanie 50 ton piasku. Następnie
zostanie on zabezpieczony, tak
aby nie rozsypywał się na ulicę.

– Nie chcemy nikomu przeszkadzać. Zdajemy sobie sprawę
z lokalizacji, bliskości kamienic i kościoła. Chcemy stworzyć
przestrzeń rodzinną, w której
w ciągu dnia będzie można
fajnie spędzić czas. O 22 food
trucki będą zamykane – przekonuje Tovmasyan.

Docelowo na placu
stanie około siedmiu food trucków
oferujących różnorodną ofertę gastronomiczną.
Pomysłodawcą przedsięwzięcia
jest zespół Klastra Innowacji
Społecznych – grupy przedsiębiorstw organizującej projekty
społeczne, a jednym z jej liderów jest znany z innych podobnych projektów w Gliwicach
Petros Tovmasyan.

strzeni miejskiej

– mówi Tovmasyan. – Przygotujemy plac z własnych środków
i najemcy przyjdą na gotowe.
Niemniej, nie będzie to duża
inwestycja, głównie oświetlenie
i piasek. Krzesła i leżanki będziemy już wstawiać wspólnie
z najemcami – komentuje.

– Klaster nie traktuje tej inicjatywy
biznesowo, chcemy
podjąć próbę stworzenia otwartej prze-

Klaster wynajął teren od właściciela nieruchomości, gliwickiej
firmy Elipsa, która od kilku miesięcy intensywnie przymierza
się do rozpoczęcia w tym miej-

scu budowy obiektu mieszkalnego. Foodtruck’owa plaża nie
zmienia tych planów.
– Proces projektowania budynku jest przeprowadzany i nie
zaniechaliśmy zamiaru budowy
– potwierdza nam Michał Matusak, prezes zarządu spółki.
Umowa na linii Klaster-Elipsa
zawarta została tylko na kilka
miesięcy, na czas sezonu letniego, kiedy panują najlepsze
warunki do korzystania z nowej
przestrzeni na starym mieście.

– Tak naprawdę już rozglądamy się za innymi lokalizacjami, jest parę takich wolnych
miejsc w centrum Gliwic, które
warto wykorzystać – mówi Tovmasyan.

Jednak jeszcze zanim projekt ruszył,
pomysłodawcy już
musieli zmierzyć
się z zastrzeżenia-

Inicjatywa to pierwsza od lat
okazja na ożywienie opustoszałego placu przy kościele Wszystkich Świętych. Przypomnijmy,
jeszcze niedawno swoją inwestycję zamierzał realizować tu
gliwicki ZBM I TBS. Propozycji
budowy dwupiętrowego budynku
sprzeciwili się jednak mieszkańcy jednej z sąsiednich kamienic
(najwyższe piętro projektowanego budynku ograniczałoby im
widok z okien). ZBM wycofał się
z inwestycji, a ze względu na
remont starówki, działka jako
zaplecze budowlane została
wydzierżawiona przez PRUiM.
Wiosną 2016 roku nieruchomość wystawiono na sprze-

daż, a nowym właścicielem
została Elipsa.

Zgodnie z informacjami na stronie
internetowej spółki, docelowo na
placu ma powstać
wielorodzinny budynek mieszkalny
z lokalami usługowymi na parterze
i parkingiem podziemnym, o ilości 4
kondygnacji nadziemnych i jednej
podziemnej.
Na piętrach od 1 do 3 zaprojektowano 13 mieszkań. Na
parterze zaplanowano 4 lokale
usługowe. Powstaniu obiektu
jednak w dalszym ciągu sprzeciwiają się mieszkańcy sąsiadujących budynków. Na razie mogą
być pewni, że w najbliższych
miesiącach inwestycja jeszcze
nie ruszy.
Michał Szewczyk

Specjalna linia dojedzie do Hali
Podczas ubiegłorocznego remontu, wzdłuż ulicy Akademickiej pojawiły się nowe zatoki i wiaty przystankowe.
Po raz pierwszy zostaną wykorzystane podczas Igrów, które w tym roku odbędą się obok Areny Gliwice.
prezy, za transport będą również
odpowiedzialni organizatorzy poszczególnych imprez – tłumaczyła w owym czasie Mariola
Pendziałek, naczelnik Wydziału.

Teraz KZK GOP
poinformował, że w
związku z organizacją Juwenaliów Gliwickich – Igry 2018,

– Wyjaśniamy, iż decyzje
o uruchomieniu dodatkowych
połączeń do obsługi imprez
odbywających się w hali będą
podejmowane indywidualnie
w zależności od charakteru imr
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607 70 91 90
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Sośnica i Łabędy
BEZ STREF

32 239 91 91
32 230 77 43

.

TAXI

DRAGON

20%
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NOWE NIŻSZE CENY!
GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze
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w dniach 17 i 18 maja
(czwartek i piątek)
zostanie uruchomiona dodatkowa linia
specjalna, oznaczona jako: S11.
Autobusy będą kursować w relacji okrężnej na trasie: „Gliwice Hala Sportowa” – „Gliwice
Dworcowa” – „Gliwice Hala
Sportowa” w godzinach: 16:05
– 01:25 z częstotliwością co
około 20 minut.
Trasa przejazdu specjalnej linii
autobusowej S11: Gliwice Hala
Sportowa – Gliwice Park Chrobrego – Gliwice Kujawska – Gliwice
Wrocławska – Gliwice Dworcowa
– Gliwice Strzody – Gliwice Łużycka – Gliwice Kujawska – Gliwice
Hala Sportowa.

(żms)/KZK GOP

www.gazeta-miejska.pl

Fot. 24gliwice.pl

W lipcu ubiegłego roku Wydział
Przedsięwzięć Gospodarczych
i Usług Komunalnych poinformował, iż ulicą Kujawską kursuje
linia nr 702 i na tamten moment
urzędnicy nie przewidywali uruchomienia nowego połączenia.
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Warto „zalegalizować” wycieczki do sąsiadów
Chociaż gliwicki i zabrzański system wypożyczalni rowerów są ze sobą kompatybilne, to każdy regulamin
zezwala je używać, wypożyczać i zwracać tylko w obrębie administracyjnym danego miasta.
od gliwickich, poza kolorystyką. Inna jest natomiast liczba
uchwytów na rowery, których
jest 12 zamiast 15.

Chociaż logicznym wydaje się,
że skoro kolejne śląskie miasta
dołączają do NextBike, ujednolicenie systemu wypożyczalni
będzie stanowiło naturalny proces. Wykluczają to jednak oba
regulaminy. Rozdział II punkt
16 gliwickich regulacji mówi, że
strefą użytkowania są granice
administracyjne miasta Gliwice.

Dodatkową różnicą ZRM i GRM jest
obecność niestandardowych rowerów: 1 roweru cargo, 2 dziecięcych
i 2 tandemów.

Jednoślady wchodzące w skład
Zabrzańskiego Roweru Miejskiego nie różnią się niczym

Podobny zapis, tylko dotyczący
Zabrza, znajduje się rozdziale II
punkt 20 regulaminu Zabrzańskiego Roweru Miejskiego. Również oba cenniki są identyczne.

Fot. 24gliwice.pl

Niedawno w Zabrzu wystartowały wypożyczalnie rowerów.
Pilotażowy system składa się
z 4 stacji i 32 rowerów. System
ten obsługiwany jest przez tę
samą firmę co gliwicki, czyli
przez NextBike Polska. Działacze Gliwickiej Rady Rowerowej postanowili w praktyce
sprawdzić czy systemy ze sobą
współdziałają.

GLIWICKI ROWER
NA STACJI
W ZABRZU?
Działacze Gliwickiej Rady Rowerowej postanowili w tej sytuacji
sprawdzić w praktyce, czy obwarowane zapisami sąsiednie
systemy są ze sobą kompatybilne. W związku z tym, korzystając z jednośladu należącego
do GRM, pojechali do Zabrza,
gdzie postanowili je także odstawić na stację.
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Rowerzyści żałują,
że ani jedno, ani
drugie miasto nie
chwali się kompatybilnością systemów.

– Po dotarciu gliwickim rowerem
do stacji ZRM obok kopalni Guido
wpięliśmy rower w stojak, stojak
piknął, a rower został zablokowany w stacji. Dla pewności sprawdziliśmy czy wypożyczenie zostało
poprawnie odnotowane w systemie. Wszystko było w porządku.
W drogę powrotną do Gliwic dla
odmiany wzięliśmy zabrzański
rower. Z jego oddaniem w Gliwicach również nie było problemu
– zauważa Tomasz Herud z GRR.
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kolejowym w Zabrzu jest niespełna 5 km, jeżeli się odpowiednio
„przyciśnie”, to można je nawet
pokonać w ciągu darmowych 15
minut – komentuje Herud.
Gliwicka Rada Rowerowa wyraża nadzieję, że władze Gliwic i Zabrza porozumieją się
w kwestii legalnej możliwości
oddawania rowerów w drugim
mieście.

(żms)/GRR.org.pl

– Cztery stacje w Zabrzu to cztery ciekawe miejsca, do których
można dojechać rowerem GRM
(i vice versa). Ze stacji GRM
w Sośnicy do stacji pod dworcem
.
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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.
16.05 środa

18.05 piątek

Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Teatralny 1
• 19.00 Dziennik Anny Frank

ConceptPub – Gliwice, ul. Moniuszki 13, (oficyna) wejście od
Alei Przyjaźni

Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3
Mała sala:
• 16.00 Uczciwy człowiek
• 18.15 Nie jestem czarownicą
• 20.00 120 uderzeń serca
Duża sala
• 16.00 Śmierć Stalina
• 18.00 Wyspa psów
• 20.00 Tully

• 20.00 Koncert Öderbeast +
Kristofer Frog – koncert / wstęp
bezpłatny

ści. Filmy niemieckie i ich historie
1933-1949
Duża sala
• 16.00 Wyspa psów
• 18.00 Tully
• 20.00 Nasze najlepsze wesele
Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 16.00 Miś Bamse i Miasto
Złodziei
• 17.30 Miś Bamse i Miasto
Złodziei
• 20.00 Festiwal WIOSNA FILMÓW: Do zobaczenia w zaświatach

Thriller psychologiczny o rodzącej się
przyjaźni popularnej pisarki z tajemniczą
czytelniczką, która z czasem ujawnia swoje
mroczne oblicze wejdzie na ekrany kin
w maju. Delphine (Emmanuelle Seigner) to
poczytna paryska pisarka, która od jakiegoś czasu cierpi na brak weny. Gdy pewnego dnia w trakcie podpisywania książek
poznaje tajemniczą kobietę (Eva Green), jej
życie zaczyna stopniowo zbaczać z wcześniej wytyczonego toru. Między kobietami
rodzi się relacja, która z czasem z przyjaźni zmienia się w toksyczne uzależnienie. Delphine zaczyna tracić kontrolę nad swoim życiem, a wszystko co uważała dotychczas za pewnik, zmienia swe pierwotne znaczenie.

Teatr Miejski w Gliwicach – ul.
Nowy Świat 55/57

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Dziewczyna we mgle
• 20.00 Dziewczyna we mgle

17.05 czwartek
4art klub muzyczny – Gliwice,
ul. Siemińskiego 22
• 20.00 World Citizen Band /
Czwartek Jazzowy z Gwiazdą
Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Teatralny 1
• 19.00 Dziennik Anny Frank

• 19.00 Romeo i Julia – PREMIERA spektaklu / duża scena
Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 19.00 Nema
Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.15 Nie jestem czarownicą
• 18.15 Zaklinanie rzeczywisto-

19.05 sobota

Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3
Mała sala:
• 16.00 Grawitacja
• 18.15 Nie jestem czarownicą
• 20.00 120 uderzeń serca
Duża sala
• 12.30 Tully – seans seniora
• 16.30 Wyspa psów
• 19.00 Romeo i Julia – retransmisja spektaklu z National Theatre
w Londynie
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Dziewczyna we mgle
• 20.00 Dziewczyna we mgle

NOC
MUZEÓW

• 17.00 – 23.00 – Szklana menażeria – pokazy wykonywania
szklanych figurek przy pomocy
palnika gazowego – Centrum
Dziedzictwa Szkła w Krośnie

Oddział Odlewnictwa
Artystycznego – Gliwice,
ul. Bojkowska 37

Willa Caro
Gliwice,
ul. Dolnych Wałów 8a

4art klub muzyczny – Gliwice, ul. Siemińskiego 22
17 maja (czwartek), godz. 20.00

Kino studyjne Amok

Gliwice,
ul. Dolnych Wałów 3

17 maja,
godz. 19.00

Majówka z Szekspirem
| Romeo i Julia
spektakl (retransmisja)
Eric Ruf | Francja 2016

W maju zapraszamy na dwa kluczowe
dramaty Williama Szekspira. Transmitowany na żywo Makbet to najnowsza
produkcja National Theatre w Londynie.
Retransmisja Romeo i Julii to adaptacja
zrealizowana przez paryską Comédie-Française. Patronem cyklu jest wieloletni aktor tego teatru - Andrzej Seweryn. Kostiumy zaprojektował Christian
Lacroix.

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

• 17.00 – 24.00 Wystawa prac
Kaliny Bańki
• 17.45, 19.15, 20.45 – zwiedzanie zabytkowych wnętrz Willi
Caro.
• godz. 18.15, 19.45, 21.15 –
oprowadzanie po wystawie „Ks.
dr Johannes Chrząszcz – górnośląski kapłan i historyk”.
• 18.45, 20.15, 21.45 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie
„Barwny świat wielu form…”.
• od 19.00 – Historia szkła –
projekcje filmu w sali konferencyjnej. Film, trwający 12 minut,
emitowany jest w zapętleniu z
przerwą pomiędzy 20.30 a 21.30
• 17.00 – 24.00 – zwiedzanie
indywidualne Willi Caro (ostatnie
wejście o 23.00)

Ogród Willi Caro:
• 17.00 – 22.00 – Ogród witraży
– otwarte warsztaty tworzenia
witrażu różnymi metodami (dla
dzieci od lat 5 wraz z opiekunami
i dla dorosłych)
• 17.00 – 23.00 – Szkło na żywo
– pokazy produkcji szkła tradycyjnymi hutniczymi metodami
– Centrum Dziedzictwa Szkła w
Krośnie

www.gazeta-miejska.pl

w Zamku Piastowskim – archeologicznej, historycznej oraz
etnograficznej.
• 18.00 – 24.00 zwiedzanie indywidualne (ostatnie wejście o
godz. 23.00)

• 17.00 – 22.00 – Bańkowe miasteczko – pokazy i otwarte warsztaty, podczas których będziemy
zamykać dzieci w ogromnych
bańkach mydlanych, uczyć je
czarować bańki z pomocą różnych rekwizytów i własnych rąk,
tropić bańkowe węże o długości
kilku metrów, a wokół zawiruje
tysiące maleńkich banieczek.
• 17.00 – 21.00 – Malowanie
twarzy w abstrakcyjne wzory nawiązujące do szkła artystycznego
prezentowanego na wystawie
„Barwny świat wielu form…”
• 17.00 – 22.00 – Szklany kiermasz w ogrodzie Willi Caro

Czytelnia Sztuki
Gliwice,
ul. Dolnych Wałów 8a
• 19.00, 20.00, 21.00 – oprowadzanie po wystawie „Polska”.

Zamek Piastowski
Gliwice,
ul. Pod Murami 2
• 18.30, 20.30, 22.30 – oprowadzanie po wystawach stałych

• 18.00 – 20.00 – otwarte warsztaty malowania gipsowych replik
zabytków z kolekcji Muzeum w
Gliwicach
• 18.30 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Słusznie
słyną dziś Gliwice…”
• 18.00 – 20.00 – zwiedzanie
indywidualne (ostatnie wejście
o godz. 19.30)

• 21.00 – KONCERT ZESPOŁU
GLASS DUO
Koncert odbędzie się w obrębie
przestrzeni zlokalizowanej obok
wystawy „Słusznie słyną dziś
Gliwice…” w Oddziale Odlewnictwa Artystycznego przy ul.
Bojkowskiej 37. Ze względu na
ograniczoną liczbę miejsc uczestnictwo w koncercie jest możliwe
wyłącznie za okazaniem biletu.
Bilety są bezpłatne. Otrzymać je
można od 15 maja w Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej
przy ulicy Dolnych Wałów 3.
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co, gdzie, kiedy
Dom Pamięci Żydów
Górnośląskich – Gliwice,
ul. Księcia Józefa
Poniatowskiego 14
Muzyka dialogu – Spontaneous
Chamber Music: Patryk Zakrocki,
Marcin Olak

• 21.00 – pierwszy występ
• 22.00 – drugi występ
• 23.00 – trzeci występ
• 18.00 – 24.00 – zwiedzanie
indywidualne (ostatnie wejście
o 23.00)

Radiostacja – Gliwice,
ul. Tarnogórska 129
• między 18.00 a 23.00 o pełnych godzinach projekcja filmu
„Uwaga! Tu Gliwice”
• między 18.00 – 24.00 – zwiedzanie indywidualne (ostatnie
wejście 23.30)

Muzeum Miejskie
w Zabrzu –
ul. Powstańców Śl. 3
> Wystawa:
„Plakat II Rzeczypospolitej”
• 17.30–18.30 Kuratorskie oprowadzanie po wystawie
• 18.45–19.45 Spotkanie z prof.
Marianem Oslislo z Akademii
Sztuk Pięknych w Katowicach
„Jaki piękny jest plakat”
• 22.00–23.00 Prelekcja z
pokazem multimedialnym: „Socrealistyczny epizod w dziejach
polskiego plakatu” – Jadwiga
Pawlas-Kos
– „Plakat reklamowy II RP” –
gry, zabawy, quizy i konkursy
związane z rolą plakatu

Dom Muzyki i Tańca – Zabrze, ul.
ul. Gen. de Gaulle’a 17
• 17.00 Metropolitalne Święto Rodziny szczegóły poniżej oraz
na str 12.
Centrum Kultury Studenckiej
Mrowisko – Gliwice, ul. Pszczyńska 85

Przed Radiostacją Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
udostępni teleskopy do obserwacji nocnego nieba.

Galeria Café Silesia –
Zabrze ul. 3 Maja 6
> Wystawa:
„Idź i patrz. Norman Leto” –
malarstwo laureata nagrody
Paszporty Polityki 2018 w kategorii Sztuki wizualne za budowanie pomostów między sztuką
a nauką (Galeria Café Silesia)
• 18.00–19.50 Pokaz filmu
Normana Leto „Photon” – Kino
„Roma” Zabrze, ul. Padlewskiego 4 (w sąsiedztwie Galerii Café
Silesia)
• 20.00–21.00 Spotkanie z artystą poprowadzi Piotr Sarzyński,
krytyk sztuki, publicysta tygodnika „Polityka” (Galeria Café
Silesia)
> Wystawa:
„Tęsknoty Górnoślązaków za
morzem”
• 18.30–19.30 Spotkanie z Januszem Niemczukiem – „Kanał
Gliwicki – 42 kilometry pasjonującej podróży motorowodniaka”
• 21.30–22.30 Oprowadzanie
kuratorskie po wystawie
– Warsztaty z budowy kajaka
metodą „skin on frame” – prowadzący: Marcin Bober, śląski
szkutnik i żeglarz
– Pokaz kodów sygnałowych
w wykonaniu harcerzy Hufca
Zabrze
– Pokazy wiązania węzłów żeglarskich
– „Szanty z harcerzami”
– Atelier fotograficzne „Flisacy, marynarze i szczury
lądowe” – każdy za pomocą
własnego sprzętu (aparaty,
telefony) będzie mógł zrobić
pamiątkowe zdjęcia
– Po zmroku pokaz nadawania
żeglarskich sygnałów świetlnych
w wykonaniu harcerzy Hufca Zabrze
– Stoisko Mariny Gliwice
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Kąpielisko Leśne w Zabrzu – ul. Srebrna 10; 19 maja (sobota), godz. 16.00
Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3
Mała sala
• 16.00 Nie jestem czarownicą
• 17.45 120 uderzeń serca
• 20.15 Miłość i hazard
Duża sala
• 19.00 Wieczór FADO – koncert
CLAUDII MADUR

Teatr Miejski w Gliwicach – ul.
Nowy Świat 55/57
• 19.00 Romeo i Julia – spektakl
/ duża scena

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 16.00 Miś Bamse i Miasto
Złodziei
• 17.30 Miś Bamse i Miasto
Złodziei
• 20.00 Festiwal WIOSNA FILMÓW: Neapol spowity tajemnicą

Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3
Mała sala
• 16.15 Superagentka
• 17.45 120 uderzeń serca
• 20.15 Miłość i hazard
Duża sala
• 16.00 Wyspa psów

20.05 niedziela
• 18.00 Manilla Road [USA] +
Hellbringer [AUS] – koncert

Stacja Artystyczna Rynek – Gliwice, Rynek 4-5

Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 19.00 Nema
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Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 16.00 Miś Bamse i Miasto
Złodziei
• 17.30 Miś Bamse i Miasto
Złodziei
• 20.00 Festiwal WIOSNA FILMÓW: Foxtrot

Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Teatralny 1
• 16.00 Bajkowa niedziela
• 19.00 Śmiech wzbroniony

21.05 poniedz.
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4

Kino studyjne Amok
Gliwice, ul. Dolnych Wałów 3

19 maja,
godz. 19.00

wieczór FADO | Cláudia Madur | koncert

Kąpielisko Leśne w Zabrzu – ul.
Srebrna 10
• 16.00 Zabrze Holi Festival –
Święto Kolorów
Teatr Miejski w Gliwicach – ul.
Nowy Świat 55/57
• 19.00 Romeo i Julia – spektakl
/ duża scena

• 18.00 Tully
• 20.00 Nasze najlepsze wesele

• 18.00 Max Garcia Conover –
koncert
Filharmonia Zabrzańska – Park
Hutniczy 7
• 11.00 Niedzielny Poranek z
Muzyką – tańce różnych narodów

• 16.00 Miś Bamse i Miasto
Złodziei
• 17.30 Miś Bamse i Miasto
Złodziei
• 20.00 Festiwal WIOSNA FILMÓW: Ramen. Smak wspomnień

22.05 wtorek
Dom Pamięci Żydów Górnośląskich – Gliwice, ul. Księcia Józefa
Poniatowskiego 14
• 18.00 Czy Jan Karski mógł zatrzymać Zagładę Żydów?
Wykład: prof. dr hab. Andrzej Żbikowski. Wstęp wolny, ilość miejsc
ograniczona
Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3
Mała sala
• 16.00 Nie jestem czarownicą
• 17.45 120 uderzeń serca
• 20.15 Miłość i hazard
Duża sala
• 12.30 Nasze najlepsze wesele
– seans seniora
• 16.00 Wyspa psów
• 18.00 Tully
• 20.00 Nasze najlepsze wesele
Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 16.00 Miś Bamse i Miasto
Złodziei
• 17.30 Miś Bamse i Miasto
Złodziei
• 20.00 Festiwal WIOSNA FILMÓW: Utova, 22 lipca

Dom Muzyki i Tańca – Zabrze, ul. ul. Gen. de Gaulle’a 17
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gliwice

PRZED PROJEKTANTAMI TRUDNE ZADANIE

Tu powstanie biurowiec
Efektowny, poniemiecki budynek przy skrzyżowaniu ul. Toszeckiej
i Śliwki, w którym ostatnio mieścił się Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych czeka rozbudowa i przede wszystkim zmiana funkcji.
Zniknie też niepasująca do
obiektu, współczesna dobudówka, pełniąca rolę sali
gimnastycznej. Całość, wraz
z nową częścią ma się zmienić w biurowiec z powierzchnią
usługową.
Biurowiec zaprojektują architekci z gliwickiej pracowni
MFA Studio. Projekt będzie
obejmował adaptację starego budynku szkoły i sali

gimnastycznej na biuro oraz
aranżację wnętrz. W biurowcu
zostaną zamontowane windy,
a pod nim znajdzie się parking
podziemny.
– Architektura budynku jest
bardzo ciekawa, dlatego też
naszym założeniem jest,
aby nie konkurowała z nim
nowa bryła, która powstanie
w miejscu obecnej sali gimnastycznej. Podobnie będzie

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

z wnętrzami – jest w nich wiele
elementów o wysokich walorach, np. łukowe sklepienia
czy wykorzystana cegła, które
zamierzamy zachować i odtworzyć ich stan pierwotny – mówi
mgr inż. arch. Grzegorz Szymczak z MFA Studio.
Prace nad koncepcją architektoniczną już się rozpoczęły.
Zgodnie z planem przebudowa
zostanie podzielona na dwa

etapy – pierwszy obejmujący
budynek szkoły oraz drugi,
dotyczący sali gimnastycznej,
w której powstanie m.in. przestrzeń usługowa. Oba budynki
będą miały 6 kondygnacji.

www.gazeta-miejska.pl

Architekci z MFA Studio zapowiadają, że oprócz przebudowy istniejącego budynku,
zagospodarują również przestrzeń wokół niego. Wewnętrzny dziedziniec zostanie odno-

wiony, a w pobliżu nowego
biurowca powstanie zielony
skwer otwarty dla wszystkich.
(żms)/UM(mf)
wizualizacja: MFA Studio
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W ZABRZAŃSKIEJ ŁAŹNI ŁAŃCUSZKOWEJ OTWARTO NIEZWYKŁĄ WYSTAWĘ DLA NAJMŁODSZYCH

Wyjątkową wystawę otwartą w Łaźni
Łańcuszkowej można odwiedzać do 27 maja

Poznaj Zabrze z NIEMAPĄ!
Miniatury znanych obiektów w Zabrzu, pomysłowe łamigłówki, nietypowe instrumenty muzyczne
i kartonowe budowle to niektóre z atrakcji, jakie czekają na najmłodszych odwiedzających niezwykłą
wystawę przygotowaną w Łaźni Łańcuszkowej. Jej otwarcie połączone było z prezentacją „NIEMAPY”,
czyli wyjątkowego przewodnika dla dzieci.

Panoramiczne zdjęcie Areny Zabrze robi wielkie wrażenie

Na dzieci czekają górnicze ubrania

15–21.05.2018 (nr
876)
15.05–21.05.2018
(nr
876)

„NIEMAPA” to seria wyjątkowo
zaprojektowanych, ilustrowanych
przewodników. Pomagają one na
nowo odkryć miasto, opisują ciekawe i nieznane miejsca, a piękne ilustracje i kreatywne zadania
zachęcają do wyjścia na rodzinny
spacer. Choć „NIEMAPA” wygląda
jak zwykły składany plan, to jest
fascynującym przewodnikiem po
mieście. Poręczny format i specjalny papier zachęcają do twórczych
działań: rysowania, bazgrania
i notowania, dzieci rysują, projektują albo liczą.
Do tej pory projekt objął m.in. Poznań, Łódź, Wrocław. Warszawę,
Gdynię i Szczecin. Teraz poznaliśmy jego zabrzańską odsłonę.
– Przygotowaliśmy dla najmłodszych mieszkańców nietypową
wystawę. W Łaźni Łańcuszkowej
Sztolni Królowa Luiza powstały
miniatury znanych zabrzańskich
miejsc. Dodatkowo przygotowaliśmy wydawnictwo, dzięki któremu
można zwiedzać Zabrze i dowiedzieć się ciekawostek o naszym
mieście. Zapraszam do skorzystania z tej propozycji – uśmiecha
się prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
„NIEMAPA” świetnie pokazuje, że
Zabrze to miasto wielopoziomo-

we. Zaprasza na spacery zarówno
w miejsca znane, jak i te mniej
oczywiste. Można wybrać się na
oglądanie łódek wypływających
ze Sztolni Królowa Luiza albo na
hałdę Ruda czy poszukać wyspy
na Bytomce. Muzeum Górnictwa
Węglowego to idealne miejsce
zarówno do tego, by zwiedzić kopalnię, jak i bawić się w najlepsze
w Parku 12C. Na chwilę refleksji
warto wybrać się do kościoła św.
Józefa. Czekają koncerty w Filharmoniii Zabrzańskiej i spektakle
w Teatrze Nowym.
Ekspozycja w Łaźni Łańcuszkowej dostępna jest bezpłatnie. Konieczne jest jedynie wcześniejsze
zgłoszenie grupy pod adresem
niemapazabrze@gmail.com, tel.
736 730 485. W programie edukacyjnym, oprócz zwiedzania, znajdują się także wyjątkowe warsztaty
przygotowane z myślą o małych
mieszkańcach Zabrza. W ofercie
znalazły się zarówno warsztaty
skierowane do szkół i przedszkoli, jak i te przeznaczone dla dzieci
i rodziców. Więcej informacji
można znaleźć na stronie www.
niemapa.pl. Niezwykły przewodnik
można otrzymać również w Punkcie Informacji o Mieście.
(hm)
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Można zagrać w kapsle
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