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W zabrzańskim Szpitalu Miejskim trwa budowa
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Szpitalny Oddział
Ratunkowy powstaje
na dziedzińcu pomiędzy
dwoma skrzydłami szpitala

Gwarancja szybkiej
pomocy

wizualizacja: Szpital Miejski w Zabrzu

Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z lądowiskiem dla
helikopterów trwa w Szpitalu Miejskim w Zabrzu. W ubiegłym tygodniu
w jedną ze ścian powstającego obiektu wmurowany został akt erekcyjny.
Pierwszych pacjentów zabrzański SOR ma przyjąć wiosną przyszłego roku.

Na dachu nowego pawilonu
powstanie lądowisko dla helikopterów

10–16.07.2018 (nr
884)
10.07–16.07.2018
(nr
884)

– Inwestycje w ochronę zdrowia to
jeden z priorytetów dla naszego samorządu. Od wielu lat modernizujemy Szpital Miejski, poprawiając
jakość leczenia pacjentów. Cztery
lata temu otworzyliśmy Centrum
Zdrowia Kobiety i Dziecka, jeden
z najnowocześniejszych na południu Polski ośrodków ginekologiczno-położniczych. Budowa SOR-u
to kolejny etap rozwoju naszego
szpitala. Inwestycja umocni markę miasta na medycznej mapie
aglomeracji – podkreśla prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Nowy SOR zapewni większe
bezpieczeństwo nie tylko mieszkańcom Zabrza, ale i regionu.
Podobnego obiektu nie ma bowiem w okolicznych miastach.
A warto pamiętać, że zabrzański
szpital usytuowany jest pomiędzy
autostradami A1 i A4 oraz Drogową Trasą Średnicową i drogą
krajową nr 88. Poszkodowani
w wypadkach będą więc mogli
liczyć na błyskawiczną pomoc.
Z lądowiska ma również korzystać
usytuowane w pobliżu Śląskie Centrum Chorób Serca.

www.gazeta-miejska.pl

Akt erekcyjny wmurowali prezydent
Małgorzata Mańka-Szulik, prezes szpitala
Mariusz Wójtowicz oraz prezes Mostostalu
Zabrze GPBP Marek Morawski

Koszt
p r o jektu sięga
ponad 26 mln zł,
a na jego realizację szpital
pozyskał dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia w wysokości 8,5
mln zł. Inwestycja jest zrealizowana
również w oparciu o kredyt bankowy
i przy wsparciu miasta. Wykonawcą
prac jest spółka Mostostal Zabrze
Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego.
Uruchomienie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w miejsce dotych-

czasowej
Izby
Przyjęć wiąże się
ze zmianą filozofii funkcjonowania szpitala. – Pacjent
nie będzie już transportowany
w różne miejsca. To specjaliści
różnych dziedzin będą w jednym
miejscu udzielać mu pomocy.
Na miejscu będą blok operacyjny
i sale obserwacyjne – mówi Mariusz Wójtowicz, prezes Szpitala
Miejskiego w Zabrzu. Oddział ma
być gotowy w marcu 2019 r. (hm)
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Rusza kompleksowy projekt usprawnienia komunikacji w Zabrzu

Dla szybkiego poruszania
się po mieście

Stworzenie nowoczesnej infrastruktury ma zachęcić
kierowców do korzystania z komunikacji publicznej

Zapewnienie sprawnego przemieszczania się po Zabrzu to cel gigantycznego projektu,
którego realizacja właśnie rusza. Jego docelowym efektem ma być stworzenie
w mieście jednego lub nawet kilku centrów przesiadkowych i zachęcenie kierowców
do korzystania z komunikacji publicznej.
– W całej Europie przybywa samochodów, nie inaczej jest w Polsce
i na Śląsku. To bardzo ważne, by
żyć w mieście, które umożliwia
sprawne przemieszczanie się
z miejsca w miejsce. Rozpoczynamy właśnie duże przedsięwzięcie,
którego celem będzie usprawnienie komunikacji w Zabrzu. Będziemy starali się zachęcać kierowców
do przesiadania się na transport
publiczny, stwarzając do tego
dobre warunki – mówi prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Pierwszym etapem projektu będzie przeprowadzenie kompleksowych badań i analiz dotyczących

transportu publicznego, samochodowego, polityki parkingowej, ruchu pieszego, transportu rowerowego oraz bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Wskazane zostanie
miejsce lub miejsca o największej
intensywności ruchu pieszego, samochodowego, rowerowego oraz
komunikacji publicznej, w których
zasadne będzie podjęcie prac mających na celu poprawę sytuacji
w obszarze transportu. Umowę na
realizację tej części przedsięwzięcia podpisali w ubiegłym tygodniu
prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i Tomasz Kacprowicz z firmy An
Archi Group z Gliwic.

– Na podstawie analiz będziemy
w stanie wskazać kluczowe punkty, w których powinniśmy zlokalizować jedno albo kilka centrów
przesiadkowych, bo to nie musi
być jedna lokalizacja. To może
być układ kilku elementów satelitarnych, powiązanych ze sobą,
usprawniających komunikację na
terenie miasta – tłumaczy Tomasz
Kacprowicz.
Po wakacjach ruszą prowadzone
wśród mieszkańców Zabrza ankiety. Część przedsięwzięcia poświęcona badaniom i przygotowaniu
dokumentacji projektowej ma potrwać dwa lata. Dokładny koszt

budowy centrum przesiadkowego
będzie znany po zakończeniu prac
projektowych. Szacowany jest na
około 100 mln zł. Prace mają
potrwać do 2023 r. – Będziemy
zabiegać o pozyskanie środków
zewnętrznych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
– mówi Rafał Kobos, naczelnik
Biura ds. Inwestorów Urzędu
Miejskiego w Zabrzu. – Pierwszy
etap przedsięwzięcia pozwoli na
rozwiązanie obecnych problemów
komunikacyjnych, ale możliwe, że
w kolejnych latach projekt będzie
rozwijany – dodaje.
(hm)

Umowę podpisują prezydent Małgorzata Mańka-Szulik
i Tomasz Kacprowicz z firmy An Archi Group

ZABRZAŃSCY POLICJANCI OBCHODZILI W PIĄTEK SWOJE ŚWIĘTO

W PODZIĘKOWANIU ZA CODZIENNĄ SŁUŻBĘ
Zabrzańskie obchody Święta Policji
odbyły się w piątek w Łaźni Łańcuszkowej. Spotkanie było okazją
do wręczenia funkcjonariuszom
wyróżnień i awansów na wyższe
stopnie.

Uroczystość odbyła się w Łaźni Łańcuszkowej

Obchody przypadającego 24 lipca
Święta Policji odbywają się już po
raz 99. Ich zabrzańska odsłona
miała miejsce w miniony piątek.
W należącej do kompleksu Sztolnia
Królowa Luiza Łaźni Łańcuszkowej
spotkali się policjanci, ich rodziny, przedstawiciele samorządu

oraz innych służb mundurowych.
– Sprawność zarządzania zabrzańską jednostką od lat budzi uznanie. Dzięki skuteczności pracy zabrzańskich policjantów wzrosło też
poczucie bezpieczeństwa mieszkańców – mówi prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
Podczas akademii ponad stu funkcjonariuszy otrzymało akty mianowania na wyższe stopnie służbowe.
Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji
z Katowic.
(hm)

Awansowanych zostało ponad stu policjantów
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Lekarze z Gliwic dokonali
replantacji skóry

3 lipca doszło do okropnego wypadku. Znajdujący się w warsztacie samochodowym (w miejscowości Zabrzeg) podnośnik wciągnął włosy 7-letniej dziewczynki, zrywając jej skórę z głowy.
Ekipa lekarzy z Gliwic po raz kolejny z powodzeniem przeprowadziła trudną operację. Wcześniej
zespół lekarzy pod kierownictwem profesora Adama Maciejewskiego przyszył skórę głowy
m.in. kobiecie, której włosy pochwyciła maszyna podczas prac rolniczych.
Dziewczynka po replantacji
skalpu jest w dobrym stanie.
Zabieg wykonany przez chirurgów rekonstrukcyjnych z Instytutu Onkologii w Gliwicach
przebiegł pomyślnie – poinformowano podczas konferencji
prasowej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

na OIOM-ie zapewne jeszcze
kilka dni.

3 lipca po południu
w okolicach Bielska-Białej długie włosy
dziewczynki wkręciły się w podnośnik
hydrauliczny, zrywając je z głowy wraz
ze skórą.

– W przypadku naszych wcześniejszych operowanych pacjentek uzyskaliśmy w 100% to, co chcieliśmy, i to zarówno pod względem
funkcjonalnym, jak i estetycznym.
Te doświadczenia ogromnie się
przydały, choć obecny zabieg był
zdecydowanie trudniejszy.

Dziecko straciło skórę z okolic:
czołowej, ciemieniowej, skroniowej, potylicznej, karku.

Fot. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
przetransportowało ją do Górnośląskiego Centrum Zdrowia
Dziecka w Katowicach. Tamtejsi lekarze poprosili o pomoc
specjalizujących się w zabiegach rekonstrukcyjnych chirurgów z Instytutu Onkologii
w Gliwicach – prof. Adama
Maciejewskiego i dr. hab. Łukasza Krakowczyka.

Obecny na konferencji w GCZD
prof. Adam Maciejewski przyznał,
że doświadczenia z wcześniejszych zabiegów replantacji skalpu w Centrum Onkologii w Gliwicach okazały się pomocne, choć
ten zabieg był trudniejszy.

Dziewczynka przebywa obecnie
Skomplikowany
na Oddziale Intensywnej Terazabieg zespolenia pii Medycznej Górnośląskiego
Zdrowia Dziecka. Jest
mikronaczyniowego Centrum
w dobrym stanie, wydolna odi replantacji zedechowo i wydolna krążeniowo.
rwanej skóry trwał
w GCZD aż siedem – Jest w sedacji, żeby
nie ruszała za bardzo
godzin.

głową. Chodzi o to,
by nie uszkodzić
precyzyjnych mikrozespoleń wykonanych przez zespół
chirurgiczny. Generalnie kontrolujemy

ukrwienie tego skalpu i mamy nadzieję,
że wszystko jest na
dobrej drodze

– poinformował koordynator
szpitalnego oddziału ratunkowego w GCZD, dr Andrzej
Bulandra. Dziewczynka spędzi

– Mikronaczynia
u dzieci są wielokrotnie mniejsze,
w dodatku specyfika chirurgii
dziecięcej stawia
taką replantację na
znacznie trudniejszym poziomie niż
nasze dwa wcześniejsze zabiegi

– ocenił prof. Maciejewski. 

(żms)/MSI
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OGŁOSZENIA
ogłoszenia DROBNE
drobne
usługi
usługi

ÔÔ !Czyszczenie dywanów (u
 ! SERWIS KOMPUTEklienta lub
odbiór)
tapicerek.
ROWY,
dojazd
do klienta,
Sprzątanie.
Mycie okien.
tel.
798-867-888,
www.
Firma Blitz. Tel. 32-234-2172,
pcpomoc.com
kom.510-286-736.
 !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
Przeróbkiprzeciwporażeniowejinstalacji. Usuwanie
ochrony
awarii itd. UPRAWNIENIA
E+D.
-protokoły.
Zaświadczenia
dla
508-145-905,
www.abirox.pl
energetyki.
Podłączenia
płyt
indukcyjnych - wpis do gwaÔÔ MALOWANIE
3 zł/m2,
rancji.
Prowizorkiod
budowlane.
tapety, gładź,
myjemy,
odsuPrzeróbki
instalacji.
Usuwanie
wamy itd.
meble,
724526713.
awarii
UPRAWNIENIA
E+D.
508-145-905, www.abirox.pl
ÔÔ MEBLE SYSTEMOWE,
KUCHNIE,
materace,REMONzabu
KOMPLEKSOWE
dowy,
szafy, rolety.
Tel. 32
TY
MIESZKAŃ,
ŁAZIENEK:
270-00-09, kafelkowanie,
695-899-863.
hydraulika,
gładzie, malowanie, elektryÔÔ Skup złomu i metali koloka,itp.
Tel. 698-264-691.
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. 515-191-401, 508481-702, www.stalmet-skup.pl,
www.ekometalgliwice.pl.
ÔÔ Montaż i usuwanie inst.
elekt. naprawa pralek,
lodówek, bojlerów, term. Tel.
694-506-777.
ÔÔ Montaż kuchni gazowych,
R instala. . . .
nad
cją gazową, tel. 504485418.

P
A R T dozór
N E
junkersów,

ÔÔ Transport, przeprowadzki, wywóz starych mebli,
uprzątanie piwnic, strychów,
mieszkań, garaży, posesji po
remontach, tel. 503-992-431..
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Ogłoszenie drobne można zamówić na 2 sposoby
w internecie
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
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W wydaniu wtorkowym ukazują się
ogłoszenia
zamówione
i opłacone najpóźniej do piątku
ÔÔ KUPIĘ
MIESZKANIE
ZA

zdrowie

ÔÔ Piece kaflowe demontaż,
wywóz gruzu i wynoszenie
odpadów. Tanio 503992431.

ÔÔ MASAŻE, REHABILITACJA,
tel. 606 202 967, Gliwice.
Tanio i profesjonalnie.

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

finanse

ÔÔSkup
złomu i APARATY
metali koloOrtodoncja
rowych,
konstrukcji
STAŁE,demontaż
Gliwice Pszczyńska
stalowych,
ogrodzeń,
pieców,
25, 32 2315456 Dentinal,
maszyn itp. Możliwość dojazdu
32 2313995, protezy NFZ
z wagą. Płatność gotówką. Bezpłatny transport. 515-191-401.
ÔÔ Protezy zębowe na NFZ bez
kolejek.
Tel. 730
710 102.

Wyburzenia
wywóz
i
wynoszenie gruzu, piece
kaflowe demontaż. Tanio
503992431.
ÔÔ Auto-skup za gotówkę, każdy stan. ﬁnanse
Tel. 507-572-625.

ÔÔ POŻYCZKA NA DOWÓD.
Bez
zaświadczeń,
minimum

Malowanie,
tapety,
gładź
formalności. Zadzwoń: 32
solidnie szybko tanio. Wyce706-10-48
na gratis 721-208-759.

auto-moto

ÔÔ MEBLE
Szybka gotówka
z dostawą

SYSTEMOWE,
do domu, natychmiastowa
KUCHNIE,
materace, zabudecyzja, błyskawiczna
wypłata
dowy,
szafy, rolety.
Tel. 32
32/348-61-68,
504-819-404.
Pośrednik CDF
S.C. firmy
270-00-09,
695-899-863.
MATPOL FINANSE Sp. z o.o.
 Montaż ogrodzeń, bram,
ÔÔ Szybka
pożyczka
bez Tel.
furtek.
Szybko
i solidnie.
zaświadczeń. Zadzwoń! Kon602-322-434.
takt: +48 32 7061148.
 Przeprowadzki wywóz
starych mebli, rtv, agd,
rozbiórki i wyburzenia. Tel.
503992431.
ÔÔ Firma sprzątająca zatrudni
osoby do pracy w charakte
NAPRAWA
DOMOWA.
rzeRTV
pracownik
sprzątający
na klatki
schodowe i605-285tereny
Tel.
32 279-42-79,
zewnętrzne na terenie miasta
957.
Gliwic tel; 32 234 13 76.

ÔÔ SKUP AUT: CAŁE, USZKO POŻYCZKA
NA DODZONE,
DO WYREJESTROWAWÓD.
Bez
zaświadczeń,
NIA.
TEL
606
616 002.
minimum formalności.
Zadzwoń:327061048.
Ô
ÔSKUP AUT-CAŁYCH I
ROZBITYCH -DOJAZD DO
KLIENTA-NAJLEPSZE CENY
516 dam
159 309pracę

praca

RÔÔEFIRMA
K L STALMET
A M A ZATRUD. . . .

Redakcja, biuro og³oszeñ
Gliwice, pl. Pi³sudskiego 3
tel. 32 230-84-51
503-10-60-19

w redakcji

nieruchomości

 Poszukujemy pracowników ogólnobudowlanych.
ÔÔ Do wynajęcia
mieszkanie
Atrakcyjne
warunki.
Tel.
3 pokojowe, Zabrze,
Francisz604287793,
602234679,
kańska.
502-120-994.
32
230-90-33.
.

re k l a m a . . . . .
. . . . . . . . . . . . .

GOTÓWKĘ! Może być zadłużone, z problemem prawnym.

Sprzątanie
737
938 416.siłowni praca
zmianowa. Gliwice lub Zabrze
tel. 789 124
ÔÔ Sprzedam
dom 962.
do remontu nad jeziorem w Januszkowicach
koło

szukamy
do Kędzierzyna,
pracy w NiemDziałka
10 ar, więcej
na zaczech
malarzy,
tapeciarzy,
otodom, tel. 608 116 856.
kwaterowanie, wynagrodzenie
trl.
015750080555.
Firma
ÔÔ Sprzedam
lub wynajmę
Bendkowski
mieszkanie. GmbH
ZabrzeKöln.
oś. Młodego Górnika. 2pokoje Tel.

Zatrudnię
697
621 238pomocnika
na budowie w Gliwicach
792013569.

nieruchomości
 KUPIĘ MIESZKANIE ZA
GOTÓWKĘ! Może być zadłużone, z problemem prawnym.
737 938 416.

inne

 Sprzedam mieszkanie
 BOUTIQUE LAPLAYA78,
39m2 dwa pokoje, 4 piętro
odzież dla kobiet z klasą i
w bloku 10 piętrowym. Cena
inne. Gliwice, Okrzei 11. Tel.
125000. Pośrednikom dzięPRACA
601-490-293.
kujemy.
Tel. 607205695.
Opiekunka
Seniorów w Niemczech
 WĘGIEL WORKOWANY,
Ubezpieczenie i sk³adki ZUS,
pe³na
organizacja
eko-groszek,
flot,
zdrowiewyjazdu i orzech,
pobytu.
dowóz
do klienta. Tel. 515WyjedŸ
ju¿ na
teraz
wiêcej ni¿ w Polsce.
 Protezy
zębowe
NFZi zarób191-401.

inne


PRACOWNIKA
ÔÔ ZATRUDNIĘ
BOUTIQUE LAPLAYA78,
odzież dla kobiet z klasą i
OGÓLNOBUDOWLANEGO
inne. Gliwice, Okrzei 11. Tel.
(PRACA
W KNUROWIE) 663601-490-293.
404-545.
ÔÔ KUPIĘ książki używane
stare nowe Dojadę do klienR PŁATNE
E K L GOTÓWKĄ
A M A .Tel.
. . .
ta
662 330 579.

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

bonus za wyjazd letni!
bez kolejek. Tel.Zyskaj
730 710
102 Szałsza......................................................................
k/Gliwic.
Promedica24: 519690433
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ÔÔ Kupię radia, wzmacniacze,
kolumny itp. Kolejki PIKO,
HO, TT. Tel. 607-912-559.
Ô ÔWęgiel workowany i luzem, orzech, ekogroszek,
groszek. Dowóz do klienta
Tel. 515-191-401.
www.stalmet-skup.pl
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

NI KIEROWCĘ KAT B DO
PRACY NA PUNKCIE SKUPU
ZŁOMU W KNUROWIE, PEŁNY ETAT, UMOWA O PRACĘ,
MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU,
DOBRE WARUNKI (wymagane doświadczenie na autach
dostawczych) CV przesyłać
na biuro@stalmet-skup lub
dzwonić tel. 515-191-401
ÔÔ FIRMA STALMET ZATRUDNI KIEROWCĘ KAT C DO
PRACY NA PUNKCIE SKUPU
ZŁOMU W KNUROWIE, PEŁNY ETAT, UMOWA O PRACĘ,
DOBRE WARUNKI, Wymagane doświadczenie na autach
dostawczych i ciężarowych.
CV przesyłać na: biuro@
stalmet-skup.pl lub dzwonić
515-191-401

N
W OW
GNL Y A
W OIWWI DRE
GL YCAA S
IW DCRH
IC ES
AC
H

ÔÔ Firma zatrudni pracowników do sprzątania marketu,
tel. 691 824 715.
ÔÔ Praca w soboty 7-14,
bufet gastronomia, Gliwice
Brzezinka tel. 792650518.
ÔÔ Zatrudnię operatora wózka
widłowego Praca Stała/dodatkowa tel. 660-645-089.
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Jagiellońska do remontu

fot. Ł. Gawin/ 24gliwice.pl

Gliwice

To wyczekiwana przez kierowców realizacja, która od lat była odsuwana w czasie. Najpierw
w usunięciu torowiska i wymianie nawierzchni ulicy Jagiellońskiej przeszkadzała trwająca do
marca 2016 roku budowa DTŚ. Później rozpoczęło się żmudne projektowanie.
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to głównie przebudowa nawierzchni
jezdni i chodników,
ale wcześniej prace
przygotowawcze
związane z usuwaniem torowiska czy
.
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Zarz¹d Budynków Miejskich
II TBS Spó³ka z o.o.

z siedzib¹ w Gliwicach, przy ulicy Warszawskiej 35 B
zawiadamia o og³oszeniu:

Konkursu ofertowego na wysokoœæ
stawki czynszu na wynajem:
Parkingu wielopoziomowego
przy ul. Dunikowskiego 4
2
o powierzchni 3.169,14 m 84 miejsca)
Lokalu u¿ytkowego przy ul. Dunikowskiego 4/I
2
o powierzchni 162,09 m
Lokalu u¿ytkowego przy ul. Dunikowskiego 4/II
2
o powierzchni 152,31 m
Lokalu u¿ytkowego przy ul. Dunikowskiego 4/III
2
o powierzchni 191,72 m
Lokalu u¿ytkowego przy ul. Dunikowskiego 4/IV
2
o powierzchni 126,06 m

.

wymianą sieci uzbrojenia podziemnego
– informuje Jadwiga Stiborska,
rzeczniczka ZDM.
Lista prac na odcinku od ul.
Ks. Hlubka do skrzyżowania
ulic: Jagiellońskiej, Zabrskiej
i Konarskiego jest dłuższa.
.

W tym miejscu powstanie
także ścieżka rowerowa, uporządkowane zostaną miejsca
postojowe. Zakończenie prac
planowane jest w IV kwartale
2018 roku.
Na potrzeby sprawnego przeprowadzenia remontu ulicy,
wprowadzone zostaną zmiany

w organizacji ruchu. W chwili
obecnej drogowcy rozważają
różne warianty włącznie z zamknięciem odcinka, gdzie realizowane będą prace. Ostatecznie jednak w jaki sposób
zostanie on zorganizowany ZDM
poda w osobnym komunikacie


(żms)/ZDM Gliwice

Odwołana
prezentacja Piasta

Planowana na czwartek przedsezonowa prezentacja drużyny Piasta Gliwice nie odbędzie się. Klub odwołał wydarzenie w obawie
przed, jak to nazwano w oficjalnym komunikacie, zakłóceniem.
To kolejny rozdział walki z pseudokibicami, która trwa od czasu
pamiętnych derbów z Górnikiem Zabrze, w marcu tego roku.
– Prezentacja drużyny, która planowana była poza stadionem,
została odwołana ze względu na
jej prawdopodobne zakłócenie.
Klub nie jest w stanie zagwarantować prawidłowego i spokojnego przebiegu tej imprezy
– czytamy w krótkim komunikacie
opublikowanym w poniedziałek
na stronie internetowej klubu.

Po marcowych derbach z Górnikiem klub nałożył kary finansowe i wydał zakazy stadionowe
dla uczestników tamtej rozróby.
Odpowiedzią Stowarzyszenia
„Piastoholicy”, które grupuje
najbardziej zagorzałych kibiców
Piasta Gliwice, był bojkot meczów rozgrywanych przy Okrzei.
W ubiegłym tygodniu władze sto-

warzyszenia zaapelowały o kontynuację protestu.
Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, odwołanie czwartkowej
prezentacji drużyny spowodowane jest właśnie napiętą sytuacją
między władzami klubu, a środowiskiem kibicowskim.

(msz)

fot. www.piast-gliwice.eu

– Jeszcze w lipcu,
w jego drugiej połowie, planowane
jest rozpoczęcie
remontu ul. Jagiellońskiej. Realizacja
tego przedsięwzięcia

Niemal po 2,5 roku od zakończenia realizacji drogowej trasy
średnicowej ZDM ogłosił początek robót związanych z remontem
ulicy Jagiellońskiej. Przyczyną
odraczanego terminu prac były,
oprócz opracowania projektu, potrzeba zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji i poczynienia
wielu przygotowań.

Parking oraz lokale mo¿na ogl¹daæ w dniu 12 lipca 2018 r o godzinie 14:30
Oferty mo¿na sk³adaæ do dnia 20 lipca 2018 r. do godziny 12:00
w siedzibie ZBM II TBS w pokoju 108.
Pe³na treœæ og³oszenia znajdujê siê na stronie internetowej www.tbs2.pl
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Fot. żms/24gliwice.pl

Bulwary Kłodnicy wypięknieją

Ruszyła modernizacja skweru miejskiego popularnie zwanego „Bulwarami Kłodnicy”. Na efekt końcowy
przyjdzie nam poczekać najprawdopodobniej do końca września.
Przy ulicy Wybrzeże Wojska Polskiego, w centrum Gliwic, ma
powstać przestrzeń przyjazna
mieszkańcom. Na 800-metrowym odcinku zieleńca od pl.
Piłsudskiego do ul. Orlickiego, wzdłuż Kłodnicy, wiele się
zmieni.

– Na miejscu trwają

już prace. Obecnie
tworzona jest nowa
alejka z nawierzchnią
mineralno – żywiczną. Istniejąca zieleń
zostanie wzboga-

cona dodatkowymi
drzewami i krzewami
ozdobnymi. Dla spragnionych odpoczynku pojawią się leżaki

– mówi Iwona Janik, rzecznik
prasowy Miejskiego Zarządu

Usług Komunalnych w Gliwicach.

MZUK planuje na
tym terenie zasadzić ponad 1 100
roślin, w tym: klo-

parkowej: ławki,
kubiki i leżaki parkowe.

ny, platany, wiśnie,
krzewy, trawy
ozdobne i kwiaty.
Przybędzie również
kilka elementów
małej architektury

Koszt inwestycji oszacowano
na około 650 tys. zł. Jej zakończenie przewidywane jest
na koniec września.

(żms)/MSI

Wyprawka od Miasta
Blisko 60 tysięcy złotych kosztować będą magistrat kocyki
minky, które będą rozdawane
rodzicom przy urodzeniu dziecka.
Miasto na swojej stronie internetowej zapowiada to następująco.

com, którzy wybrali
Gliwice na miejsce
urodzin swojego
dziecka.

Od września każdy
maluszek, który przyjdzie na
świat w gliwickim
Szpitalu Wielospecjalistycznym,
otrzyma specjalną
wyprawkę. Miasto
chce w ten sposób
podziękować rodzi-

W skład wyprawki wchodzi m.in.
dwustronny kocyk z kolorowej
bawełny w kratkę i miękkiego
w dotyku pluszu minky oraz tzw.
buff, to jest elastyczny komin
z przyjemnego materiału, który
może ochronić szyję lub głowę
maluszka. Do wyboru będą dwie
wersje kolorystyczne – beżowa
i niebieska. Każdy z upominków
będzie zawierał element identyfikacji wizualnej miasta. Oprócz
wspomnianych gadżetów, znajdzie się tam również paczka
pieluch Pampers i miękka grzechotka.

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

– Przygotowując
z naszym miastem
zestaw staraliśmy – wyjaśnia na łamach MSI PaStaszel, naczelnik Wydziału
się wybrać rzeczy weł
Kultury i Promocji Miasta Urzędu
Miejskiego w Gliwicach.
przydatne, estetyczne i wykonane
z naturalnych, przy- Intensywna
jaznych dzieciom promocja
materiałów. Mamy W ostatnim czasie Miasto coraz
podejmuje różne akcje
nadzieję, że spodo- częściej
mające na celu promocję Gliwic.
bają się rodzicom, Niedawno informowaliśmy o dużej kampanii w ogólnopolskich
a ten wyjątkowy
stacjach telewizyjnych. Poza plamoment w życiu, katami, ulotkami, materiałami
sponsorowanymi w prasie, spore
jakim są narodzi- środki przeznaczane są również
ny dziecka, będzie na gadżety reklamowe. 
się dobrze kojarzył 
((żms)/MSI
www.gazeta-miejska.pl

Fot. UM Gliwice

Miasto szykuje wyprawkę dla dzieci, które od września urodzą się na
gliwickiej porodówce. Każdy element zestawu, poza produktami od
partnerów szpitala, oznaczony będzie nadrukiem promocyjnym.
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taxidragon.pl
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Sośnica i Łabędy
BEZ STREF

32 239 91 91
32 230 77 43
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Nielegalnie przy stacji
Mundurowi przyjechali na teren byłej stacji benzynowej,
gdzie przechowywane były
duże ilości różnego rodzaju odpadów. Śledczy sprawdzili ich
legalność oraz pochodzenie.

dów znajdowały się
beczki z nieznaną
substancją.

czas prowadzenia tego typu
działalności dokumentów.

W czasie prowadzonej przez policjantów kontroli,
na teren byłej stacji
paliw wjechały dwa
pojazdy ciężarowe.
W naczepach pojaz-

Jak informuje
policja, na miejscu
przebywał 49-letni
mężczyzna obsługujący koparko-ładowarkę, który
przedstawił się jako
pełniący obowiązki
dyrektora.

a na teren Polski zostały one
przewiezione nielegalnie.
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Spore zmiany
na Andersa

Śledczy, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Gliwicach,
zabezpieczają stosowną dokumentację, celem ukarania
winnych za przestępstwa składowania oraz transportowania
nielegalnych odpadów. Sprawcy, za stworzenie zagrożenia dla
życia lub zdrowia, mogą zostać
ukarani nawet 5 latami więzienia.
(KMP Gliwice/mf)

Kierowcy nie umieli wskazać
powodu przyjazdu do Gliwic.
Zabezpieczono dwa tiry wypełnione beczkami z cieczą o nieznanym składzie chemicznym.
Po przeprowadzeniu dokładnej
analizy listów przewozowych,
okazało się, że krajem pochodzenia odpadów są Włochy,

Budowa dwóch zatok autobusowych, przeniesienie zatoki dla taksówek, budowa azyli dla
pieszych i wysepek kanalizujących, wydzielenie
pasów dla relacji lewoskrętnych to tylko część
prac, jakie wykonane zostaną przy okazji przebudowy ul. Andersa.
Po stronie północnej ulicy powstanie też odcinek ścieżki rowerowej.
Prace wykonywane będą na długości około 200 metrów, od ul.
Płowieckiej do ul. Karolinki.

Fot. Śląska.POLICJA.pl

Stróże prawa znaleźli na placu duże ilości różnego rodzaju
sprasowanych odpadów, ich
przeznaczenia i pochodzenia
dyrektor nie był w stanie wytłumaczyć. Nie znaleziono żadnej
dokumentacji, w tym pozwoleń
na prowadzenie składowiska.
Mężczyzna nie pokazał też jakichkolwiek wymaganych podre

Fot. mapy Google

Policjanci z wydziału do spraw walki z przestępczością gospodarczą
gliwickiej komendy, wraz ze strażakami, rozpoczęli w ostatnich dniach
szczegółowe sprawdzanie składowiska śmieci w rejonie ul. Cmentarnej.
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Rozpoczęcie robót planowane
jest w II połowie lipca, a ich
zakończenie w IV kwartale bieżącego roku.
O zmianach w organizacji ruchu na czas prac Zarząd Dróg
Miejskich będzie informować w
osobnych komunikatach.

Prace rozpoczną się od przebudowy sieci teletechnicznych,
elektroenergetycznych, kanalizacji deszczowej, wodociągu i sieci
gazowej.
.
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NOWA INWESTYCJA

www.dom100.eu | tel. 512 408 409

> winda
> garaż podziemny
> duże balkony
> zamknięte osiedle

Gliwice ul. Zygmuntowska

PROMOCJA - 7 MIESZKAŃ 10 000 PLN TANIEJ!
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Parkingu (na razie) nie będzie
Budowa parkingu na placu po dawnej synagodze przy ul. Dolnych Wałów została wstrzymana.
Na realizację inwestycji nie zgodził się Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach.
widełkami czasowymi. Praktyka wskazuje, że rozpatrzenie
odwołania może
potrwać co najmniej
kilka miesięcy.

Finał sprawy jest jednak jeszcze
daleko, a ostateczne rozstrzygnięcie zapadnie w Warszawie.
Inwestor odwołał się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

– Ze względu na
archeologiczną
i historyczną wartość miejsca oraz
jego miastotwórczą atrakcyjność,
inwestycja budzi
zastrzeżenia

Inwestor, firma
Badimex z Dąbrowy
Górniczej, na działce planuje budowę
parkingu dla samochodów osobowych.
Tam, gdzie kiedyś
stała synagoga,
a później plac za-

Fot. msz/ 24gliwice.pl

– czytamy w uzasadnieniu decyzji ŚWKZ, który powołał się
również m.in. na niezgodność
projektu z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

baw dla dzieci, ma
powstać 60 miejsc
postojowych.

Teren parkingu planowano pokryć kostką betonową. Parkowanie na dobre miało ruszyć
jeszcze w pierwszej połowie tego
roku. Już wiadomo, że inwestycja – jeśli w ogóle zostanie zrealizowana – znacznie się opóźni.

Prace przygotowawcze pod
budowę parkingu rozpoczęły
się już latem ubiegłego roku.
Teren został uporządkowany
i wyrównany, zwieziono też
część materiałów budowlanych. Aktywność właściciela
była zgodna z prawem, bo
opierała się na podstawie
pozwolenia na prace rozbiórkowe wydanego przez Magi-

strat. Prace nadzorował też
archeolog.

O pozwolenie na
budowę, Badimex
wystąpił do ŚWKZ
dopiero jesienią. Po
wezwaniu do uzupełnienia projektu

Wpadka z krawężnikami

Dzięki anonimowej informacji od świadka policjanci zatrzymali złodziei. W niedzielne popołudnie jednego z kierowców zainteresował,
a zarazem zaniepokoił, widok dwóch mężczyzn dźwigających ciężkie
granitowe krawężniki.
W rejon wyruszyła
załoga radiowozu.
Policjanci zatrzymali jadącego już w
stronę Łabęd fiata
ducato. Wewnątrz
pojazdu ujawniono
pięć granitowych
krawężników.

się, że 37-letni gliwiczanin
kierujący dostawczakiem był
nietrzeźwy, „wydmuchał” 0,7
promila alkoholu.

On i jego 23-letni pasażer,
mieszkaniec Chorzowa, odpowiedzą za kradzież mienia
publicznego. Kierowca stracił

dodatkowo prawo jazdy i odpowie za prowadzenie w stanie
nietrzeźwości.

fot. 24gliwice.pl

– Od decyzji ŚWKZ
wpłynęło odwołanie do Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w Warszawie
– informuje nas Mirosław Rymer, rzecznik prasowy i doradca
prawny ŚWKZ w Katowicach. –
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Minister może utrzymać
w mocy naszą decyzję, uchylić
ją i pozwolić na realizację prac
objętych wnioskiem, ewentualnie uchylić naszą decyzję
i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia ŚWKZ – komentuje.

Ministerstwo nie
jest ograniczone

Brak możliwości
postawienia w tym
miejscu wyższych
zabudowań, sprawił,
że I-MAG próbował
przez kilka lat sprzedać nieruchomość.
W 2016 roku cenę
działki szacowano
na 1 mln 50 tys. zł.
Zdaniem byłych już właścicieli, na przestrzeni lat było
wielu chętnych na jej zakup,
na przeszkodzie stanęły jednak obowiązujące wytyczne
dotyczące zagospodarowania
tego miejsca. Terenem nie
było zainteresowane też Miasto Gliwice. Ostatecznie działka trafiła w ręce dąbrowskiego
Badimexu.
W 2015 roku na terenie działki
przeprowadzono badania sondażowe. Pod ziemią odkryto
wówczas średniowieczne nawarstwienia kulturowe, zasyp
fosy, relikty synagogi oraz zabudowy z XIX i XX wieku. Dodatkowe badania archeologiczne
w 2017 roku, potwierdziły wcześniejsze ustalenia.

Michał Szewczyk

Fot. msz/ 24gliwice.pl

Rzecz działa się na placu budowy nowego ronda przy ul.
Kozielskiej.

i dokonaniu oględzin, decyzja odmowna zapadła 28
kwietnia tego roku.

Przypomnijmy, przez wiele lat
na terenie dawnej synagogi
znajdował się plac zabaw dla
dzieci. W 2002 roku właścicielem terenu została firma
I-MAG Sp. z o.o. W okresie
modernizacji uliczek starówki
nieruchomość o powierzchni
2252 metrów kw. była dzierżawiona dla celów związanych
z remontem.

Kierowca i pasażer nie byli
w stanie odpowiedzieć, skąd
je mają. Dodatkowo okazało
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Kubek za meldunek

Gliwicki kubek, koszulka i folder o mieście – taki
upominek otrzymają w Urzędzie Miejskim wszyscy,
którzy zdecydują się zameldować w Gliwicach na pobyt
stały. Gliwiccy urzędnicy chwalą się nową zachętą na
oficjalnej stronie miasta.
– Chcemy docenić
tych, którzy wybrali
Gliwice na swoje
miejsce do życia
i chcą się tutaj zadomowić. Mam nadzieję, że dzięki tym
drobnym, ale bardzo

gliwickim upominkom
szybko poczują się
tutaj jak u siebie

– mówi Paweł Staszel, naczelnik Wydziału Kultury i Promocji
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

10–16.07.2018 (nr 884)

Według danych
Głównego Urzędu
Statystycznego,

Gliwice należały
w ostatnich latach
do czołówki najszybciej wyludniających się dużych
miast w Polsce.
Czy taki zestaw upominków jest
w stanie poprawić statystyki i zachęcić do stałego związania się

z Gliwicami? Zapewne nie, ale
na pewno można go potraktować
jako miły gest. Na „prezent powitalny” składa się folder o mieście,
gliwicka koszulka oraz kubek
z symbolami Rynku, Radiostacji

www.gazeta-miejska.pl

i Areny Gliwice.
Zestaw może otrzymać każdy,
kto zamelduje się w Gliwicach
na pobyt stały, a poprzednie zameldowanie na pobyt stały po-

siadał na terenie innej gminy.
Gadżety można odebrać w Wydziale Kultury i Promocji Miasta
Urzędu Miejskiego, na podstawie
zaświadczenia o zameldowaniu.

mf/msi, grafika: msi
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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.
11.07 środa
ConceptPub - Gliwice, ul. Moniuszki 13, (oficyna) wejście od
Alei Przyjaźni
• 20.00 Divergency - koncert

12.07 czwartek
Centrum Kultury Jazovia - Gliwice, Rynek 10
• 19.00 AMC Trio feat. Peter Lipa
// Filharmonia 2018
Stacja Artystyczna RYNEK - Gliwice, Rynek 4-5
• 18.00 Wernisaż wystawy "Twój
Vincent"

13.07 piątek

Filharmonia 2018

Śląskie Rancho - Zabrze, ul. We-

bera 18
• 20.00 Muzyczne Lato - The
Beatles Revival

14.07 sobota
ULICZNICY 2018
Park Chopina - Gliwice
• 12.00 do 15.00 Opowieści z
Walizki - warsztaty kreatywne dla
dzieci
• 16.00 Opowieści z Walizki „Koło Fortuny” - opowieści dla
dzieci
* na wszystkie wydarzenia wstęp
wolny
Rynek - Gliwice
• 18.00 Teatro Necessario (Włochy) - „Clown in Libertà”
* na wszystkie wydarzenia wstęp
wolny

15.07 niedziela
Centrum Kultury Jazovia - Gliwice, Rynek 10
• 19.00 Tommy Caggiani / Therion Project // Filharmonia 2018

ULICZNICY 2018
Ruiny Teatru Victoria - Gliwice,
Al. Przyjaźni
• 18.00 Teatro Necessario (Włochy) - „Nueva Barberia Carloni”
- spektakl

16.07 poniedz.
Centrum Kultury Jazovia - Gliwice, Rynek 10
• 19.00 Proniewicz - Walczek
& Piano Dynasthy // Filharmonia
2018

ULICZNICY 2018
14 lipca 2018, sobota, 18.00, Rynek, Gliwice
Teatro Necessario – „Clown in Libertà” (Włochy)
spektakl (polska premiera)
Koncert nieustannie przerywany komicznymi dygresjami muzyków czy może klaunada w wyszukany
sposób okraszona muzyką? Spektakl to szansa na
euforyczną rozrywkę i swoiste katharsis trzech clownów, podekscytowanych faktem, że mają wreszcie
publiczność na wyłączność. Opowiedziana bez słów
historia dziwnego popołudnia, w którym trio clownów
próbuje skonstruować spektakl, który ma bawić,
zadziwić, a finalnie wygrać dla nich publikę.

14 lipca 2018, sobota, 16.00, Park Chopina, Gliwice
Opowieści z Walizki – „Koło Fortuny”
Koło Fortuny - opowieści interaktywne to próba
realizacji idei, by opowieściom nie było końca, by
toczyły się jedna po drugiej zaskakując nas i mobilizując do nieustannej improwizacji. Uczestnicy
młodsi i starsi mogą zakręcić kołem i wygrać baśń,
piosenkę lub jarmarczne fanty. Pośród historii są
piękne, dworskie opowieści, ale dominują nieco
niegrzeczne, podwórkowe, krótkie formy do śmiechu
i strachu. Piosenki to tradycyjne wyliczanki z autorską
muzyką na akordeon i bębenek obręczowy.

AMC Trio feat. Peter Lipa

15 lipca 2018, niedziela, 18.00
Ruiny Teatru Victoria (Al. Przyjaźni)
Teatro Necessario – „Nueva Barberia Carloni”
(Włochy), spektakl (wejściówki*) (polska premiera)

Centrum Kultury Jazovia - Gliwice, Rynek 10, 12 lipca, czwartek, godz. 19.00

Filharmonia 2018

Piątka lubiących rywalizację przyjaciół spotyka się
co roku, aby przez miesiąc grać w berka, w którym
wszystkie chwyty są dozwolone. Bawią się w ten sposób od pierwszej klasy. Teraz ryzykują własną głową,
pracą i związkami, aby wyeliminować pozostałych
uczestników z gry, wykrzykując „berek!”. W tym roku
gra zbiega się w czasie z weselem jedynego niepokonanego gracza, co wreszcie powinno uczynić go
łatwym celem. Jednak on wie, na co się zanosi... i jest
przygotowany. Oparta na prawdziwej historii komedia
Berek pokazuje, jak daleko potrafią się posunąć niektórzy ludzie, aby odnieść upragnione zwycięstwo.

W skromnych, prowincjonalnych zakładach fryzjerskich wciąż stoją prostokątne lustra, przyćmione czasem, stare skrzypiące krzesła i zardzewiałe sprzęty.
Ale ledwie pół wieku temu to właśnie u fryzjera tętniło
życie towarzyskie – w ulubionym miejscu spotkań
gentlemanów. Spektakl przenosi w te, nie tak odległe
czasy, gdy fryzjerzy śpiewali,grali, serwowali drinki,
służyli radą… w skrócie – zabawiali gości. No i,
oczywiście, strzygli. Trzech aspirujących fryzjerów i
całkiem spora poczekalnia. Przestrzeń w pewnym

sensie definiuje otaczająca ją publiczność – stając
się finalnie jej integralną częścią.
*| rezerwacja i odbiór darmowych wejściówek w GCOP COK
„Perełka”, ul. Studzienna 6 (tel. 32 775 20 53) oraz bezpośrednio
przed spektaklami

szczegóły na ulicznicy.pl

Tommy Caggiani / Therion Project
Centrum Kultury Jazovia - Gliwice, Rynek 10, 15 lipca, niedziela, godz. 19.00

Filharmonia 2018

Muzyczne Lato

M
L

Letnie Śląskie Granie
Śląskie Rancho – Zabrze,
ul. Webera 18,
piątek, 13 lipca,
godz. 20.00

Proniewicz - Walczek & Piano Dynasthy
Centrum Kultury Jazovia - Gliwice, Rynek 10, 16 lipca, poniedziałek, godz. 19.00

Kino Studyjne Amok

Gliwice,
ul. Dolnych Wałów 3

Przerwa wakacyjna od 2 lipca do 2 sierpnia
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Program Zabrzański Rower Miejski nabiera coraz większego rozmachu
W ciągu
dwóch miesięcy
program
Zabrzański
Rower Miejski
zyskał ponad
1,6 tysiąca
użytkowników

Kolejne stacje,
więcej rowerów

By skorzystać z oferty, trzeba
zarejestrować się na stronie
internetowej ZabrzanskiRowerMiejski.pl. Należy również
wnieść (przy użyciu karty
płatniczej lub kredytowej)
10 zł opłaty inicjalnej,
z której finansowane będą
późniejsze wypożyczenia.
W systemie nie muszą się
rejestrować osoby, które
posiadają już konto Nextbike
założone w innym mieście.
Pierwsze 15 minut każdego
wypożyczenia jest bezpłatne.
Za czas do godziny zapłacimy 1 zł, za dwie godziny
- 2 zł, trzy godziny - 3 zł,
a czarta i każda kolejna to
koszt 4 zł. Maksymalny czas
jednego wypożyczenia
to 12 godzin.
Aby wypożyczyć rower, wystarczy wpisać na terminalu
stacji wypożyczeń swój numer telefonu i kod PIN, który
otrzymujemy podczas rejestracji oraz numer wypożyczanego roweru, a potem wypiąć rower z elektrozamka.
Można również skorzystać z
bezpłatnej aplikacji mobilnej
Nextbike. Nie wymaga ona
każdorazowego logowania
w systemie. Wystarczy
wpisać numer roweru lub
zeskanować kod QR.

Dwie kolejne stacje pojawią się w mieście w ramach programu Zabrzański Rower Miejski.
Jednoślady będzie można wypożyczać w rejonie kampusu Politechniki Śląskiego
przy ul. Roosevelta oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Rokitnicy.
Jednocześnie zwiększy się liczba dostępnych rowerów.

Kampus Politechniki Śląskiej przy ul. Roosevelta

Program Zabrzański Rower Miejski
ruszył 27 kwietnia. Do dyspozycji
mieszkańców przekazano wówczas 32 rowery różnego typu,
które były dostępne w czterech
stacjach. Zlokalizowano je w rejonie dworca kolejowego, Kopalni
Guido, Łaźni Łańcuszkowej oraz
budynku Sztolni Królowa Luiza
przy ul. Miarki.
W ciągu dwóch miesięcy w systemie zarejestrowało się 1,6 tysiąca
użytkowników, a rowery były wypożyczane ponad 3 tysiące razy.
Ogromna popularność sprawiła,
że system zostanie poszerzony o
dwie kolejne stacje. W lipcu pojawią się one w pobliżu Wydziału
Organizacji i Zarządzania Politech-

niki Śląskiej oraz w sąsiedztwie
kampusu Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Rokitnicy. Przybędzie także dostępnych rowerów.
Łącznie będzie ich 50, a wśród
nich: 45 rowerów miejskich, jeden
rower familijny (cargo), dwa tandemy oraz dwa rowerki dziecięce.
– Z myślą o rowerzystach podejmujemy w Zabrzu wiele działań.
Już kilka lat temu wytyczony został
prowadzący wokół miasta szlak
rowery. Powstają kolejne ścieżki.
Uruchomienie programu Zabrzański Rower Miejski jest kolejnym
etapem tworzenia przyjaznych rozwiązań dla miłośników jazdy na
rowerze - mówi prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik. (hm)

Kampus Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Rokitnicy

W PIĄTEK W ZABRZU RUSZYŁA KOLEJNA EDYCJA MUZYCZNEGO LATA

Od śląskich szlagierów do Beatlesów
Śląskim Letnim Graniem zainaugurowana została w Zabrzu kolejna edycja Muzycznego Lata.
Organizowane na Śląskim Rancho
plenerowe koncerty czekają nas
w każdy wakacyjny piątek. W najbliższy na scenie zaprezentuje
się czeska grupa The Beatles
Revival.

The Beatles Revival

10.07–16.07.2018
(nr
884)
10–16.07.2018 (nr
884)

The Beatles Revival powstał
w 1996 r. Zespół ma na koncie

ponad 650 występów, które cieszyły się dużym powodzeniem
w Czechach, Polsce, Niemczech, Francji, Danii, Holandii,
na Węgrzech, Słowacji, a także
w Turcji czy argentyńskim Buenos Aires. Źródłem sukcesu
grupy jest nie tylko doskonała
interpretacja utworów zespołu
The Beatles, lecz także doskonały image, choreografia sceniczna
i głosowe oraz fizyczne podo-

www.gazeta-miejska.pl

bieństwo członków zespołu do
„oryginałów”. Repertuar zespołu
obejmuje około 60 najbardziej
znanych piosenek legendarnej
grupy z Liverpoolu, a występy
artystów z Pragi są wierną kopią
koncertów The Beatles.
W piątek 20 lipca na scenie
pojawią się Chwytak i DJ Wiktor, czyli jedni z najbardziej
rozpoznawalnych polskich,
youtubowych parodystów. Na

swoim koncie mają wiele hitów,
które rozbawiają miliony widzów
i słuchaczy. Lipcowe występy
zwieńczy koncert Game Cover.
Zespół gościł w Zabrzu wielokrotnie i jest tu bardzo lubiany,
ponieważ świetnie potrafi bawić
się z publicznością. Grupa wykonuje przede wszystkim przeboje legend polskiej muzyki
rockowej. Wstęp na koncerty
jest bezpłatny.
(hm)
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Zabrze z kolejnym wyjątkowym obiektem na Europejskim
Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego

Sztolnia Królowa Luiza
zachwyciła Europę

Kompleks Sztolnia Królowa Luiza został wpisany na listę Punktów Kotwicznych Europejskiego
Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego. To już drugi z zabrzańskich obiektów w tym prestiżowym
gronie. Wcześniej na listę została wpisana Kopalnia Guido.
Członkowie zarządu ERIH spotkali
się w Zabrzu w ubiegłym tygodniu.
Goście zwiedzili podziemia Sztolni
Królowa Luiza i zdecydowali o wpisaniu kompleksu na listę Punktów
Kotwicznych Europejskiego Szlaku
Dziedzictwa Przemysłowego. To
wielki powód do satysfakcji, ponieważ status ten otrzymują jedynie
obiekty o największym znaczeniu
dla historii przemysłowej i najwyższym stopniu przygotowania na
przyjęcie turystów.
– Kompleks Sztolnia Królowa Luiza
to zespół obiektów turystycznych

obejmujący zachowaną część kopalni Królowa Luiza i zabrzański
odcinek Głównej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej, największej budowli
hydrotechnicznej w Europie – mówi
Bartłomiej Szewczyk, dyrektor
Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu. – Obecnie na terenach
kopalni i sztolni, skupionych wokół szybów „Carnall” przy ulicy
Wolności i „Wilhelmina” przy ulicy
Sienkiewicza, znajduje się unikatowy na skalę europejską kompleks
tras podziemnych, prezentujących
rozwój techniki górniczej oraz hi-

storię górnośląskiego górnictwa,
którym towarzyszą ekspozycje
i atrakcje na powierzchni – dodaje.
Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego (European Route of
Industrial Heritage - ERIH) to sieć
łącząca ponad 850 europejskich
obiektów dziedzictwa przemysłowego, takich jak krajobrazy postindustrialne, nieczynne kompleksy
przemysłowe czy pojedyncze zakłady. Celem projektu jest zwrócenie
uwagi na wspólne europejskie
dziedzictwo przemysłowe oraz promocja turystyczna miejsc związa-

NA ZABRZAŃSKIM OSIEDLU POWSTANIE NOWA DROGA WEWNĘTRZNA

Neptuna przez Słoneczną Dolinę
Na zabrzańskim osiedlu Słoneczna
Dolina powstanie nowa droga wewnętrzna w ciągu ulicy Neptuna.
Prace obejmą również wykonanie
kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.
W poniedziałek podpisana została umowa między wykonawcą a Miejskim Zarządem Dróg

i Infrastruktury Informatycznej
w Zabrzu. Prace obejmą przygotowanie samej drogi, jak również kanalizacji deszczowej oraz
oświetlenia. Koszt inwestycji to
ponad 2,1 mln zł. Prace mają
potrwać do końca tego roku.
Budowa drogi wewnętrznej
w ciągu ul. Neptuna to element dużego projektu związa-
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nego z uzbrojeniem terenów
osiedla Słoneczna Dolina. To
jednocześnie jedna z inwestycji
usprawniających funkcjonowanie układu komunikacyjnego
Zabrza. Jeszcze tym roku ruszyć
ma również oczekiwana przez
kierowców przebudowa ul. Piłsudskiego.
(hm)

nych z historią przemysłu. Sztolnia
Królowa Luiza to drugi zabrzański
obiekt na szlaku. W 2010 r. status
Punktu Kotwicznego uzyskała Kopalnia Guido.
– Korzyści z przystąpienia do ERIH
są obustronne. Ma stajemy się
jeszcze silniejsi, a dla punktów
kotwicznych wstąpienie do największej społeczności skupiającej
zabytki przemysłowe w Europie
przekłada się na znaczący wzrost
liczby turystów – zwraca uwagę
Meinrad Grewenig, prezydent
ERIH.
(hm)

Posiedzenie zarządu ERIH w hali sprężarek kompleksu

W SOBOTĘ WRĘCZONE ZOSTANĄ POPULARNE KAMILKI

Nagrody za serce dla innych
Dr Alicji Pigoń-Węgiel, prof. Andrzej Lekston oraz ks. Henryk
Bardosz to tegoroczni laureaci
Wyróżnień im. św. Kamila. Pamiątkowe statuetki odbiorą w sobotę
w zabrzańskim Teatrze Nowym.
Dr Alicja Pigoń-Węgiel to lekarka zaangażowana w opiekę nad pacjentami z chorobą
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nowotworową w okresie terminalnym. Wspiera także rodziny,
które dotknęła strata bliskiej
osoby. Prof. Andrzej Lekston
ze Śląskiego Centrum Chorób
Serca zajmuje się m.in. leczeniem chorych z niewydolnością
naczyń wieńcowych. Od wielu
lat wspiera działania Fundacji
ŚCCS. Ks. Henryk Bardosz jest

rezydentem w parafii św. Jana
Chrzciciela. Dla osób niepełnosprawnych od kilku lat buduje
Dom św. Benedykta.
Gala w Teatrze Nowym rozpocznie się w sobotę o godzinie 17.
Dzień później w kościele św.
Kamila o godzinie 12.15 odprawiona zostanie msza w intencji
parafii i miasta.
(hm)
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Przygotowana w Sztolni
Królowa Luiza trasa
„Podziemna podróż w czasie”
przybliża historię górnictwa
na przestrzeni ostatnich
dwustu lat

