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Już w najbliższy piątek otwarcie trasy wodnej
w kompleksie Sztolnia Królowa Luiza

Wypłyń w rejs
pod
centrum
Zabrza

To najdłuższy w Polsce podziemny spływ łodziami! Już w najbliższy
piątek w zabrzańskim kompleksie Sztolnia Królowa Luiza otwarta
zostanie trasa wodna. To zwieńczenie wieloletnich działań
zmierzających do udostępnienia turystom unikatowych wyrobisk
Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej.
UWAGA, KIEROWCY!
W związku z organizacją Dnia Nauki oraz otwarciem trasy
wodnej czekają nas zmiany w organizacji ruchu. W piątek
14 września, od godziny 6 rano do północy, całkowicie
wyłączona z ruchu pojazdów będzie ul. Miarki, od zbiegu
z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Jagiellońską. Objazdy
prowadzone będą ulicami Niedziałkowskiego – Korfantego
– Wolności oraz Wolności – Dubiela – Niedziałkowskiego
– Mikulczycką. Więcej na www.um.zabrze.pl.
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– Turystyka industrialna stała się
jedną z wizytówek naszego miasta.
Pielęgnujemy historię i tradycję regionu, a zarazem pokazujemy naszym gościom jego wyjątkowość.
Trasa wodna w Sztolni Królowa
Luiza to kolejna wyjątkowa atrakcja
na zabrzańskim szlaku zabytków
techniki – mówi prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
– Nowa trasa należy do najbardziej
zróżnicowanych w ofercie całego
kompleksu. Fragment podziemnych

wyrobisk przebywa się tu pieszo,
a 1100 metrów to unikatowy, podziemny spływ łodziami – tłumaczy
Bartłomiej Szewczyk, dyrektor
Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu. – To niesamowita przygoda, odbywająca się 40 metrów
pod Zabrzem, w XIX-wiecznych,
oryginalnych wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Płynąc pod samym centrum
180-tysięcznego miasta, będzie
można spotkać legendarne dla
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Rejs pod centrum
Zabrza to najdłuższy
w Polsce podziemny
spływ łodziami

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i dyrektor Muzeum
Górnictwa Węglowego
Bartłomiej Szewczyk
Górnego Śląska postacie,
takie jak Skarbnik czy Utopek.
Nowa trasa to także podziemne
porty, mijanki, odgłosy kapiącej
wody oraz panujący w całych podziemiach wyjątkowy światłocień.
Spływ łodziami w historycznych wyrobiskach z pewnością dostarczy
niezapomnianych wrażeń – dodaje.
Atrakcje towarzyszące otwarciu nowej trasy czekać będą w piątek
w rejonie portu Sztolni Królowa
Luiza przy ul. Miarki. Już od godzi-

ny 9 trwać tu będzie
Dzień Nauki. W programie nie zabraknie ciekawych pokazów i doświadczeń. Od godziny 16 będzie
można odwiedzać wioskę rybacką,
w której zaplanowano m.in. wielką
bitwę morską. Będą konkursy dla
dzieci i strefa relaksu z leżakami.
Zwieńczeniem wyjątkowego dnia
będą koncert zespołu Swiernalis
oraz pokaz akrobacji w kielichu
z wodą.
(hm)
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ZABRZE AKTUALNOŚCI

Ruszyła modernizacja Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych w Zabrzu

Hermetyzacja rozpoczęta!

Na ten moment mieszkańcy Zabrza czekali z niecierpliwością! W poniedziałek ruszyła
modernizacja Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Cmentarnej.
Jak zapewnia właściciel obiektu, zastosowane rozwiązania techniczne pozwolą na wyeliminowanie
pochodzących z obiektu nieprzyjemnych zapachów.
– W poniedziałek rano na plac
budowy wjechał pierwszy ciężki
sprzęt, pojawili się także pracownicy generalnego wykonawcy
– informuje Aldona Dydak z firmy
FCC Polska, która jest właścicielem Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Cmentarnej. – Prace
zostały zaplanowane w ten sposób, aby w pierwszej kolejności
powstało sześć zupełnie nowych
tuneli kompostowniczych, w których realizowany będzie proces
kompostowania intensywnego –
dodaje.
Modernizacja zakładu pozwoli
na pełną hermetyzację procesu

biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Oprócz nowych tuneli, obejmie ona także
budowę nowej hali operacyjnej,
ciągu komunikacyjnego pomiędzy
nowymi i istniejącymi tunelami
kompostowniczymi,
biofiltra,
który wykorzystywany będzie do
oczyszczania powietrza procesowego, a także modernizację
istniejących tuneli kompostowniczych.
Wartość inwestycji, której zakończenie planowane jest wiosną
przyszłego roku, sięga 15 mln zł.
Prace w całości zostaną sfinansowane ze środków Grupy FCC
Environment CEE. – Jesteśmy

pewni, że zastosowane rozwiązania techniczne pozwolą wyeliminować ewentualne uciążliwości
zapachowe pochodzące z naszego zakładu – podkreśla Aldona
Dydak.
Hermetyzacja obiektu to zwieńczenie długotrwałych procedur
formalnych oraz działań podejmowanych również przez miasto.
–Naszym celem jest zniwelowanie uciążliwego zapachu. Aby jednak modernizacja zakładu była
możliwa, należało pokonać długą
drogę uzyskiwania wymaganych
prawem decyzji i pozwoleń –
podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, która już

WYRÓŻNIENIE ZA WSPIERANIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Lodołamacz dla Zabrza
Zabrze zostało docenione
w konkursie „Lodołamacze
2018”. Kapituła przyznała
miastu wyróżnienie za szczególną wrażliwość społeczną
i promowanie aktywności osób
niepełnosprawnych w różnych
dziedzinach życia.
Konkurs „Lodołamacze” ma
już kilkunastoletnią tradycję.
Organizatorzy przedsięwzięcia
nagradzają firmy, instytucje i
osoby, dla których priorytetem
jest wrażliwość, eliminowanie
barier i podziałów społecznych
względem osób z niepełnosprawnościami. W tegorocznej edycji
konkursu, w kategorii „Instytucja”, docenione zostało Zabrze.
W gronie wcześniejszych laureatów znajdują się m.in. Fundacja

Anny Dymnej „Mimo Wszystko”,
Polski Komitet Paraolimpijski,
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski,
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Politechnika Łódzka czy Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi
w Laskach.
(hm)

w styczniu 2017 r. powołała zespół do współpracy przy realizacji
projektu modernizacji Zakładu
Segregacji i Kompostowni Odpadów w Zabrzu przy ul. Cmentarnej.
W ramach budżetu partycypacyjnego, do końca 2018 r.
w dzielnicy pojawią się trzy kamery monitoringu. Jedna z nich zostanie zamontowana na budynku
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
nr 16 przy ul. Cmentarnej. Kamera ta umożliwi m.in. rejestrację
ruchu samochodów ciężarowych
transportujących odpady do Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych.
(hm)

Aldona Dydak
z firmy FCC Polska

PRZED NAMI VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ PROFILAKTYKI
NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI

Istotne wczesne rozpoznanie

„Po stronie przeżycia” to hasło
VI Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi,
który potrwa od 17 do 21 września.
W ramach kampanii prowadzone
będą bezpłatne badania, na które
zaprosi m.in. kierowany przez prof.
Macieja Misiołka Oddział Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Szpitala Specjalistycznego
w Zabrzu.

Nowotwory głowy i szyi stanowią
obecnie siódmą, co do częstości występowania, grupę nowotworów złośliwych na świecie.
W ostatnich latach coraz częściej
są one rozpoznawane u osób
młodych. Wcześnie zdiagnozowane nowotwory szyi i głowy
są wyleczalne nawet w 80-90
procentach. Niestety, w Polsce

www.gazeta-miejska.pl

Prof. Maciej Misiołek
60 procent przypadków rozpoznaje się już w zaawansowanych
stadiach. W efekcie 50 procent
chorych umiera w ciągu trzech lat
po diagnozie.
Europejski Tydzień Profilaktyki
Nowotworów Głowy i Szyi realizowany jest w ramach międzynarodowej kampanii Zrozumieć
Nowotwory Głowy i Szyi. Celem

przedsięwzięcia jest podniesienie
świadomości na temat tych nowotworów oraz poprawienie wyników
leczenia poprzez edukację, zwracanie uwagi na wczesne objawy
choroby, ułatwienie dostępu do
multidyscyplinarnego leczenia
oraz opiekę nad pacjentem po
zakończonym leczeniu onkologicznym.
W ramach programu, w dniach 1721 września, prowadzone będą
akcje informacyjne, szkolenia,
wykłady oraz bezpłatne badania
chorych, którzy zaniepokojeni są
występującymi u nich objawami
lub są genetycznie obciążeni rodzinnym występowaniem chorób
nowotworowych w obrębie głowy
i szyi. Szczegółowe informacje
można znaleźć na stronie internetowej www.oppngis.pl. (hm)
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W poniedziałek rano
na placu budowy pojawiły się
pierwsze maszyny

gliwice
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Pomnik stanie
w innym miejscu

W ubiegłym roku radni nieomal jednogłośnie poparli
pomysł wzniesienia pomnika Powstań Polskich na
Placu Krakowskim. Monumentu jeszcze nie ma, ale
zdecydowano o korekcie jego lokalizacji.

Prohibicji
nie będzie

Pierwotnie planowano, że obelisk zwieńczony rzeźbą stanie od
strony ul. Wrocławskiej. Radni
na ostatniej sesji Rady Miasta
podjęli uchwałę zmieniającą
usytuowanie pomnika. Według planów, ma się on znajdować w miejscu rozebranej
w ubiegłym roku sceny, przed
budynkiem Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej.

Budzący sporo emocji pomysł wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w centrum Gliwic
został odrzucony przez radnych. Co ciekawe, przeciw
głosowali nawet inicjatorzy ograniczenia.
Projekt pierwotnie zgłoszony
przez klub radnych PIS zakładał
wprowadzenie zakazu od godziny
22.00, obejmowałby więc ok. 70
sklepów sprzedających alkohol.
Po wprowadzeniu przez prezydenta zmian w projekcie, przesuwających godzinę zakazu na 23.00,
uchwała w praktyce dotyczyłaby
zaledwie dwóch sklepów.
Projekt w kształcie po zmianach
nie ma sensu – przyznawał
nawet największy zwolennik
prohibicji, radny Zdzisław Goliszewski. Podkreślał, że zakaz
nie powinien obowiązywać tylko
w centrum.

– Najlepszym rozwiązaniem byłoby
wprowadzenie ograniczenia na terenie

całego miasta
– mówił Goliszewski zapowiadając przy tym, że temat zostanie
podjęty przez radę miasta w kolejnej kadencji.
Innego zdania był radny Zbigniew
Wygoda, który uważa, że problem
incydentów zdarzających się pod
wpływem nadużycia alkoholu należy rozwiązać systemowo, za
pomocą odpowiedniej edukacji
i prewencji. – W ten sposób znowu powracamy do poprzedniego
systemu – skomentował Wygoda.
Głos zabrał również zastępca
prezydenta Adam Neumann.
Przytoczył statystyki straży miejskiej i policji, z których wynikało, że od początku 2018 roku
do końca sierpnia w wybryków
związanych z upojeniem alkoholowym było zaledwie 17.

Zarówno komisja
Bezpieczeństwa
i Ochrony Środowiska, która opiniowała projekt, jak
i rady osiedli Śródmieście i Sikornik
odniosły się do
zaproponowanych
obostrzeń negatywnie.

Przypomnijmy, o powstanie pomnika zawnioskował kilka lat
temu gliwicki oddział Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej,
który zwrócił się do Magistratu
z prośbą o wskazanie miejsca,
gdzie będą mogły odbywać się
uroczystości związane z historią
Polski. Pomnik ma być punktem,
wokół którego takie zgromadzenia będą się koncentrować.

Z inicjatywy
środowiska AK-owskiego powstał

szczegółowy projekt żelbetowego
obelisku. Będzie
miał 11 metrów
wysokości, granitową podstawę
i kolumnę zwieńczoną rzeźbą.
Napisy na pomniku wykonane
mają zostać z nierdzewnych
liter umieszczonych na płytach
z szlifowanego jasnego marmuru lub granitu.
Pomnik Powstań Polskich
ma upamiętniać wszystkie
najważniejszy zrywy niepodległościowe w historii kraju.
Zgodnie z życzeniem pomysłodawców mają to być: Na
tablicy czołowej: Powstanie
Listopadowe (1830r.), Po-

wstanie Lwowskie (1918r.),
Trzecie Powstanie Śląskie
(1921r.), Powstanie Solidarności (1980r.). Na tablicy
prawej: Konfederacja Barska
(1768r.), Powstanie Krakowskie (1846r.), Powstanie Wielkopolskie (1918r.), Powstanie
Warszawskie (1944r.). Na tablicy lewej: Powstanie Wielkopolskie (1806r.), Powstanie
Styczniowe (1863r.), Drugie
Powstanie Śląskie (1920r.),
Strajki Robotnicze (1970r.).
Na tablicy tylnej: Insurekcja
Kościuszkowska (1794r.),
Powstanie Wielkopolskie
(1848r.), Pierwsze Powstanie
Śląskie (1919r.), Poznański
Czerwiec (1956r.)
W grudniu radni prawie jednogłośnie podjęli uchwałę
w sprawie powstania pomnika.
Jego budowa zostanie sfinalizowana z funduszy pochodzących od sponsorów i zbiórki
publicznej. 
(mf/msz)

Ostatecznie biorący udział
w głosowaniu radni prawie jednogłośnie opowiedzieli się za
odrzuceniem projektu uchwały.
Od głosu wstrzymał się tylko
radny Tadeusz Olejnik (KdGZF)


(żms/mf)

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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Zgodnie z zapowiedziami, z cokołu przy ul. Dolnych Wałów
zniknęła rzeźba Lwa Czuwającego.

Uspokajamy wszystkich – powróci po koniecznych naprawach, najpóźniej pod koniec
listopada.

wpływem warunków atmosferycznych, nabawiła się ognisk
korozyjnych. Koszt renowacji
to 50 tys. zł.

Rzeźba została już zdemontowana i przetransportowana
do pracowni Konserwacja Zabytkowej Architektury Dr Arch.
Bronisław MZYK. Specjaliści z
Tarnowskich Gór przeprowadzą
niezbędne prace konserwacyjne
rzeźby, która z biegiem lat, pod

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, rzeźba powróci na cokół jeszcze
w listopadzie.

Tymczasem na swoje miejsce
przy skrzyżowaniu ulic Strzelców
Bytomskich i Kolejowej powrócił
przydrożny krzyż uszkodzony podczas kolizji drogowej. W pracowni
w Tarnowskich Górach spędził
kilka miesięcy, podczas których
prowadzono konserwację i renowację, usunięto zniszczenia,
wykonano też nowe fundamenty
i nawierzchnię wokół.

(żms)/UM(mf

Nowy nabytek
Aeroklubu
fot. Aeroklub Gliwicki

Lew pojechał
do „weterynarza”

Do floty Aeroklubu Gliwickiego dołączył motoszybowiec „FALKE”
SF – 25C. Maszyna jest już w hangarze na gliwickim lotnisku, ale
dostępna będzie dopiero w przyszłym sezonie. Zakupiony motoszybowiec umożliwia loty zarówno z włączonym, jak i wyłączonym
silnikiem. Jest używany. Do Polski przyleciał z Niemiec.
– Motoszybowiec z silnikiem
samostartującym umożliwia
niezależny start i nabranie wysokości pułapu, a po wyłączeniu silnika lot stricte szybowcowy. Dzięki temu oszczędzamy
czas i kosztowne holowanie na
wysokość wyczepienia samolotem holującym – mówi Andrzej
Duszyński, kierownik szkolenia
w gliwickim aeroklubie.

fot. ŁG/24gliwice.pl
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Zakupiona maszyna jest bardzo
ekonomiczna, bo – jak zapewnia
Duszyński – posiada silnik zasilany paliwem samochodowym

(benzyną), w przeciwieństwie
do innych silników stosowanych
w lotnictwie, dla których niezbędne jest paliwo lotnicze.

Nabyty przez Aeroklub Gliwicki motoszybowiec będzie
wykorzystywany
m.in. do szkoleń.
– Jesteśmy w trakcie załatwiania formalności. Myślę, że już
w przyszłym sezonie ten szybo-

wiec będzie nam służył fantastycznie do tego typu szkoleń.
Oczywiście można również na
nim wykonywać nalot do licencji
samolotowej, turystycznej – dodaje Andrzej Duszyński.
– Wspaniała maszyna, tzw.
JASTRZĄB, o fajnych właściwościach. Z 1000 metrów ten
motoszybowiec z wyłączonym
silnikiem może pokonać odległość 22 kilometrów – dodaje
kierownik szkolenia w AGL.


(żms)/Aeroklub Gliwicki

Masz tyle lat, na ile się czujesz!
Podobno nigdy nie jest za późno na zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności. Wiedzione dziennikarską ciekawością i zwykłą ludzką chęcią przekonania się, jak wyglądają zajęcia dla seniorów,
odwiedziłyśmy gliwicki oddział Akademii III Wieku w szkole TEB Edukacja.

Piękne słoneczne popołudnie,
zatłoczone ulice, leniwie spacerujący mieszczanie. To właśnie w takiej okolicy mieści się
oddział TEB Edukacji – miejsca, w którym seniorzy realizują swoje pasje. Akademia
III Wieku spełnia marzenia,
realizując zajęcia dla osób po
pięćdziesiątym roku życia

Powrót
do szkoły
Tego popołudnia trafiłyśmy na
zajęcia Informatyka 50+, lecz
kierunków dostępnych w ramach
Akademii jest znacznie więcej:
agroturystyka, florystyka i bukieciarstwo, warsztaty terapii manualnej, kosmetyka, masaż, opieka
medyczna, a nawet produkcja filmowa i telewizyjna!
Przez chwilę podglądałyśmy
uczestników – są skupieni,

autentycznie zainteresowani tematem i zaangażowani.
Odważnie zadają pytania, bez
ociągania się wykonują polecenia nauczyciela. Panuje tu atmosfera pełna życzliwości, bez
zbędnego spięcia i przymusu.
Wszyscy odnoszą się do siebie
z szacunkiem, a nauczyciel jest
bardziej partnerem niż osobą
oceniającą

ku ludzi, którzy chcą zdobytą
wiedzę wykorzystać w codziennym życiu.

W przerwie zapytałyśmy wykładowcę, czym nauczanie seniorów
różni się od zajęć stacjonarnych
z młodszymi uczestnikami.

Osoby, z którymi rozmawiam,
podkreślają, że udział w zajęciach to gimnastyka dla umysłu.
– Siedzenie przed telewizorem
nie wystarczy, by zachować
sprawność intelektualną – zajęcia w szkole to coś zupełnie
innego, tutaj mózg pracuje.
Widzę, jaką przemianę w ciągu
roku przechodzą moi kursanci
– wystarczyło, by wyszli z domu
i „ruszyli” głową. Coś, co rok
temu sprawiało trudność, dziś
przychodzi im bez problemu – to
dotyczy nawet prostych codziennych czynności.

– Seniorzy są pełni pasji, mają
zupełnie inne podejście do nauki
niż młodzi ludzie, myślą bardziej
pragmatycznie. W większości są
to osoby, które już nie pracują
zawodowo, a wiedzę wykorzystują
w codziennym życiu.

Trudno się z tym nie zgodzić –
nauka i zdobywanie wiedzy jest
jednym ze sposobów utrzymania dobrej kondycji intelektualnej. Czy seniorzy, podejmując decyzję o nauce, byli tego
świadomi?

Nauczyciel
prowadzi za rękę

Niektórzy z uczestników Akademii III wieku TEB mają nawet
niemal 90 lat – dla nich wiele poruszanych na zajęciach

11–17.09.2018 (nr 893)

kwestii to zupełna nowość.
– Trzeba sporo cierpliwości,
odmiennego podejścia – wy-

jaśnia nauczyciel – Przyswajanie, często zupełnie nowego
materiału przebiega w innym

www.gazeta-miejska.pl

tempie, a zajęcia muszą mieć
charakter praktyczny. Sucha
teoria na nic się zda w przypad-

TEB Edukacja Gliwice
ul. Akademicka 5
44-100 Gliwice
e-mail: gliwice@teb-edukacja.pl

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

tekst sponsorowany

Sylwia Borowiec,
Agnieszka
Ziółkowska
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NOWA INWESTYCJA

www.dom100.eu | tel. 512 408 409

> winda
> garaż podziemny
> duże balkony
> zamknięte osiedle

Gliwice ul. Zygmuntowska

PROMOCJA - 3 MIESZKANIA 10 000 PLN TANIEJ!
GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze
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Targi już od soboty
15-16 września to data targów EXPOBUD, które odbędą się po raz czternasty w Gliwicach na terenie Ośrodka
Sportu Politechniki Śląskiej.

czesnych systemów grzewczych,
instalacyjnych a może rekuperacja? Jak wyposażyć nasz dom
zgodnie z panującymi trendami
aranżacyjnymi czy też klasycznymi
tak zwanymi zawsze sprawdzonymi formami?

Targi pomogą też zwiedzającym
zapoznać się z tematami budowy domu od A do Z. Pozwolą na
rozstrzygnięcie wielu istotnych
kwestii. Na przykład, budowa
systemem gospodarczym czy
kupno wymarzonego domu od
developera? Wprowadzenie nowo-

Targi będą okazją, by
zobaczyć, porównać,
a nawet spróbować
jak się pali w kotłach
na różne paliwa.

Tematem przewodnim targów
jest walka ze smogiem. To
ostatnie chwile przed sezonem grzewczym. Warto zatem
pomyśleć – co zrobić, aby mój
kocioł, mój sposób ogrzewania, był EKO!A będzie w czym
wybierać.
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A wszystkie EKO, spełniające
normy i warunki uchwały „Smog
Stop”.
Dla zwiedzających podczas
targów przygotowano konkurs.
Nagrody ufundowali z Firma TGA
Consulting Tomasz Strugaru –
zajmującą się natryskami pianki
poliuretanowej oraz Pro Wellness
z Katowic Główny dystrybutor
urządzeń Wellness & Spa na
Śląsku.
Do wygrania smartfon i urządzenia poprawiające nasze zdrowie:
poduszki zdrowy sen, masażer.
Targi są czynne dla zwiedzających w godzinach od 10.00
do 17.00.
.
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Będzie remont?

Alejka wzdłuż ul. Mickiewicza zostanie w końcu wyremontowana? Zarząd Dróg
Miejskich w Gliwicach złożył właśnie propozycję do budżetu na wykonanie odpowiedniej dokumentacji projektowej.
Deklaracja drogowców pada
na kilka tygodni przed wyborami i choćby przez ten pryzmat należy do niej podchodzić
z dziennikarską ostrożnością.
Niemniej jest to pierwsza od
lat realna szansa na modernizację równie popularnej, co zaniedbanej ścieżki spacerowej
łączącej Park Grunwaldzki ze
Skwerem Keżmarok (przy ul.
Radiowej).

Losy inwestycji stoją więc nadal
pod dużym znakiem zapytania,
ale też jeszcze nigdy nie było tak
blisko do modernizacji tego ciągu. W rozpoczętej przed paroma
dniami kampanii wyborczej, prezydent Zygmunt Frankiewicz podkreślając dobrą kondycję Gliwic
i rozwój miasta, krytyków odsyłał
do odwiedzin w innych miastach
Górnego Śląska. Miejmy nadzieję,
że do takiego zapoznawczego spaceru – ale wzdłuż ul. Mickiewicza
– zachęci także swoich współpracowników. Już krótka przechadzka
pozwoli na ocenę jakości stanu
ścieżki i rozwieje wątpliwości co
do konieczności remontu.

Mieszkańcy
na remont
czekają od lat
Alejka przy ul. Mickiewicza
przez lata umykała urzędniczej uwadze. Trakt jest w fatalnym stanie, a jak zwracają
uwagę mieszkańcy, korzystanie z niego coraz częściej
jest po prostu niebezpieczne (zwłaszcza jesienią kiedy
dziury i ubytki zostają przykryte opadającymi liśćmi).
O remont ścieżki apelowano
wielokrotnie. Modernizacja
zresztą powinna być zrealizowana już kilka lat temu gdyby
nie urzędniczy błąd.

ścieżki rowerowej
przy ul. Mickiewicza”). Suma
oddanych głosów
dawała tej inweW 2014 roku
w głosowaniu do stycji drugie miejBudżetu Obywa- sce w skali miasta
telskiego dopusz- i pewną realizację.
czono dwa wnio- Po rozbiciu, wnioski wypadły
ski dotyczące tego tuż za niezbędną do kwalifikacji pulę. Dlaczego przez cztery
samego miejsca lata nikt w Urzędzie nie po(„przebudowa alei stanowił zająć się tematem,
skoro mieszkańcy w głosospacerowej przy waniu dali jasny sygnał, że
jest potrzebny? Maul. Mickiewicza”, remont
gistrat zapytaliśmy wprost,
„przebudowa
ale odpowiedzi na to pytanie

Aleja
z historią

nie otrzymaliśmy. W kolejnych latach pojawiły się za
to kolejne wnioski do BO. Tym
razem jednak remont alejki
nie przechodził etapu selekcji, a wnioski były odrzucane
ze względów finansowych lub
na wieloletni charakter zadania (konieczność konsultacji
z konserwatorem zabytków).
– W tej sprawie, w maju 2016
roku złożyliśmy do ZDM nawet petycję, którą podpisało około 200 mieszkańców
– mówi nam Jan Einchhof
z Rady Osiedlowej Wójtowa
Wieś. – Drogowcy zasłaniali
się kosztami. Sugerowaliśmy
też przeprowadzenie remontu
etapami, ale i tego pomysłu
nie udało się przeforsować
– dodaje.

Krokodyle
łzy nad lipami
Jeszcze w ubiegłym miesiącu
ZDM informował nas, że na razie
remont alejki jest niemożliwy.
– Zakres prac, który miałby zostać zrealizowany, wymaga nie
tylko uzyskania zgody Śląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, ale przede wszystkim opracowania specjalnej
technologii prowadzenia prac,
które w znaczącym stopniu musiałyby być wykonywane ręcznie,
w taki sposób, aby nie uszkodzić
systemu korzeniowego drzew –
informowała Jadwiga Stiborska,
rzecznik prasowy ZDM.

Troska drogowców
o rosnące przy ul.
Mickiewicza drzewa
mogła rodzić zrozumienie, gdyby nie
fakt, że jeszcze kilka
lat temu ZDM był
pierwszą instytucją,
która chciała wycięcia
rosnącego w sąsiedztwie szpaleru 130 lip.

fot 24gliwice.pl

Tylko zaangażowanie mieszkańców i społeczników sprawiło,
że drzewa zostały wpisane do
rejestru zabytków i uniknęły likwidacji. Dość powiedzieć, że
pomimo dokonanego wpisu,
drogowcy wielokrotnie wnosili

11–17.09.2018 (nr 893)
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Aleja spacerowa przy ul. Mickiewicza należy do najładniejszych
tego typu miejsc na terenie Gliwic. Jej układ nie jest jednak
przypadkowy. Aleja powstała
w trakcie budowy osiedla domów mieszkalnych, za którą
odpowiadał w międzywojniu gliwicki Carl Schabik. Ten wybitny
radca budowlany przez wiele lat
kształtował Gliwice wedle koncepcji miasta-ogrodu Ebenezera
Howarda. Koncepcja zakładała
tworzenie dużej ilości miejsc zielonych, skwerów, alei i parków.

odwołania do tej decyzji.

ZDM wychodzi
z propozycją
Nieprzejednane do tej pory
stanowisko ZDM zmieniło się
w ostatnich tygodniach.
– Zarząd Dróg Miejskich wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców dzielnicy złożył
propozycję do projektu budżetu
na przyszły rok, na wykonanie
dokumentacji projektowej, której przygotowanie jest niezbędne
do uzyskania zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na
rozpoczęcie jakichkolwiek prac
naprawczych w Alei Mickiewicza
– poinformowała nas Jadwiga
Stiborska. – Technologia robót
musi zostać w tym przypadku,
opracowana w szczególny sposób, ze względu na wpis alei do
rejestru zabytków. Proszę mieć na
uwadze fakt, który pozwolę sobie
jeszcze raz podkreślić, że pomysł
jest na razie, na etapie propozycji
do budżetu – zastrzegła.
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– Pomimo upływającego czasu,
zieleń ta nadal jest świadectwem
wysokiego kunsztu ogrodniczego
i niezwykle cennym fragmentem
miasta. Ten układ zieleni jest
już jednym z niewielu zachowanych w bardzo dobrym stanie
przykładów tak zagospodarowanych międzywojennych osiedli,
zarówno w skali miasta Gliwice,
jak i całego regionu górnośląskiego – argumentował wpis do
rejestru zabytków szpaleru lip
Śląski Wojewódzki Konserwator
Zabytków w Katowicach.
Ścieżka spacerowa przy ul. Mickiewicza jest integralną częścią
tej przestrzeni.

Michał Szewczyk
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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.

Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko - Gliwice, ul. Pszczyńska 85
16 września (niedziela), godz. 19.00

12.09 środa

13.09 czwartek

Teatr Nowy w Zabrzu, Pl.Teatralny 1
• 19.00 Nema

Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko - Gliwice, ul. Pszczyńska 85

Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 19.00 Miłość w Leningradzie
- koncert teatralny / duża scena

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.00 Lato
• 18.15 Fokstrot
• 20.15 Do zobaczenia w zaświatach
Duża sala
• 18.15 Dogman
• 20.00 Juliusz

• 18.00 Raven (UK) - koncert
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 15.45 Do zobaczenia w zaświatach
• 18.00 Lato
• 20.15 Loveling
Duża sala
• 12.30 Dywizjon 303. Historia
prawdziwa - seans seniora
• 16.00 Mamma Mia. Here we
go again
• 18.15 Dywizjon 303. Historia
prawdziwa
• 20.15 Dogman
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Samson
• 20.00 Samson

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 15.45 Do zobaczenia w zaświatach
• 18.00 Lato
• 20.15 Loveling
Duża sala
• 18.00 Mamma Mia. Here we
go again
• 20.15 Czuje się świetnie
Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 18.00 Samson
• 20.00 Samson

14.09 piątek
Stacja Artystyczna Rynek - Gliwice, Rynek 4-5
• 22.00 Noc filmowa
Oficyna - Zabrze, ul. Wolności 211
• 19.00 V Ofi Festiwal

Kino studyjne Amok

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

15.09 sobota
Kopalnia Guido - Zabrze, ul. 3
Maja 93
• 20.00 6.Międzynarodowy Festiwal im.Krzysztofa Pendereckiego /
poziom 320 szczegóły na str. 12
CK Wiatrak - Zabrze, ul. Wolności 395
• 20.00 Kleszcz - koncert
Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 18.00 Nema

11–12 września
Gliwice,
godz. 20.15
ul. Dolnych Wałów 3

Dogman

14–16 września
godz. 18.00

dramat | reż. Matteo Garrone
Rewelacja tegorocznego festiwalu Cannes! Skąpane w deszczu i kokainie włoskie miasteczko, w którym żyje mały,
wielki człowiek — psi fryzjer, który musi
się odgryźć.
Mieszkańcy włoskiego miasteczka wiedzą, że Marcello, miejscowy psi fryzjer,
nie skrzywdziłby nawet muchy. Niepozorny, ale lubiany przez wszystkich, dzieli
swój czas między pracę, wychowywanie
córki i okazjonalny handel kokainą. Z powodzeniem unika kłopotów, przynajmniej
dopóki nie pojawia się Simone – trzęsący
całą okolicą, wiecznie naćpany osiłek. Kiedy po raz kolejny bezwzględnie
wykorzysta naiwność Marcella, psi fryzjer będzie musiał się odgryźć.
Nagroda za najlepszą rolę męską oraz Psia Palma dla wszystkich psów na
MFF w Cannes.

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

Kiedy młoda zakonnica odbiera sobie życie
w klasztorze w Rumunii, nękany zmorami z przeszłości ksiądz i nowicjuszka, która ma właśnie
złożyć śluby zakonne, zostają wysłani przez Watykan, aby zbadać tę sprawę. Wspólnie odkrywają
niechlubny sekret zakonu. Ryzykując nie tylko
własnym życiem, ale też swą wiarą i duszami,
stawiają czoła złowrogiej sile pod postacią tej
samej demonicznej zakonnicy, która po raz pierwszy przerażała widzów w Obecności 2. Natomiast opactwo staje się straszliwym polem walki
toczącej się między żywymi i potępieńcami..

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.00 Lato
• 18.15 Fokstrot
• 20.15 Do zobaczenia w zaświatach
Duża sala
• 18.15 Dogman
• 20.00 Juliusz

18.09 wtorek

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.00 Lato
• 18.15 Fokstrot
• 20.15 Do zobaczenia w za-

światach
Duża sala
• 18.15 Dogman
• 20.00 Juliusz
Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 18.00 Tully
• 20.00 Tully

Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 18.00 Tully
• 20.00 Tully
Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 8a
• 16.00 Z cyklu: Laur dla Niepodległej. Wykład szósty: Polski wrzesień
1939 r. Wykład: Michał Miwa-Młot,
historyk. Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości / Wstęp wolny,
liczba miejsc ograniczona

16.09 niedziela
Centrum Kultury Studenckiej
Mrowisko - Gliwice, ul. Pszczyńska 85
• 19.00 Irena Santor
Ruiny Teatru Victoria - Gliwice,
Al. Przyjaźni
• 19.00 Stalker (Teatro Tatro /
Słowacja) - spektakl
Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 18.00 Hotelowe Manewry
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.00 Lato
• 18.15 Fokstrot
• 20.15 Do zobaczenia w zaświatach
Duża sala
• 18.15 Dogman
• 20.00 Juliusz

Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko - Gliwice,
ul. Pszczyńska 85 • 22 września (sobota), godz. 18.00

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Tully
• 20.00 Tully
Cmentarz żydowski - Gliwice, ul.
Na Piasku
• 13.00 Oprowadzanie po starym
cmentarzu żydowskim w Gliwicach
Cmentarz żydowski - Gliwice, ul.
Poniatowskiego
• 13.00 Oprowadzanie po nowym
cmentarzu żydowskim w Gliwicach

17.09 poniedz.
Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 18.00 Tully
• 20.00 Tully

www.gazeta-miejska.pl

Oficyna – Zabrze, ul. Wolności 211,
14 września (piątek), godz. 19.00

POKAZ
DODATKOWY
Teatr Miejski w Gliwicach - ul. Nowy Świat 55/57
13 września (czwartek), godz. 19.00

11–17.09.2018 (nr 893)
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W TYM TYGODNIU MIESZKAŃCY ZABRZA ZYSKAJĄ ATRAKCYJNĄ PRZESTRZEŃ
DO SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU

Plac Teatralny
zaprezentuje nowe oblicze

Plac Teatralny zyskał nową nawierzchnię
i elementy małej architektury

Testy podświetlanej
fontanny
Przebudowa
placu Teatralnego
to efekt współpracy właściciela Platana i miasta. Plac zyskał
nową nawierzchnię i elementy
małej architektury. Działać będzie
tu też fontanna w formie podświetlanych dysz posadzkowych.
W sierpniu pomyślnie przeszła
ona testy. – Nowy wizerunek
nada placowi Teatralnemu większą funkcjonalność i przyciągnie
tu nie tylko mieszkańców Zabrza,
ale i regionu – zapewnia Tomasz
Górski z firmy NEPI Rockcastle,
która jest właścicielem Platana.

Liczne animacje dla najmłodszych i kreatywna zabawa w miasteczku
Lego to niektóre z atrakcji czekających od 14 do 15 września
na przebudowanym placu Teatralnym i w sąsiadującym
z nim Centrum Handlowym Platan w Zabrzu. Punktem
kulminacyjnym imprezy będzie uruchomienie nowej fontanny.

Zmodernizowany plac
Teatralny oddany zostanie do
użytku 14 września. Jednocześnie
trwa modernizacja infrastruktury
technicznej w rejonie tzw. Kwartału Sztuki. Chodzi o przestrzeń pomiędzy siedzibami Teatru Nowego,
Filharmonii Zabrzańskiej i Wyższej
Szkoły Technicznej. Powstają tu
nowe sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągowa
i elektroenergetyczna. Wymienione
zostaną prawie 4 tysiące metrów
kwadratowych nawierzchni.
Wykonawcą prac jest firma Technical Solutions z Kędzierzyna Koź-

la, 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, gdzie musiały
uporać się z pokładami wyjątkowo
twardej skały. Czekających pod
ziemią niespodzianek nie brakuje
również i tym razem.
– To głównie elementy uzbrojenia pochodzące jeszcze z czasów
przedwojennych. Nie ma ich na
planach. Na bieżąco musimy wyjaśniać, co do kogo należy, co moż-

na zdemontować, a czego nie, na
co trzeba uważać – mówi Ryszard
Zeljaś z Technical Solutions.
– Konsekwentnie rewitalizujemy
kolejne obiekty naszego miasta,
tworząc przestrzenie przyjazne
dla mieszkańców, turystów i inwestorów. Prowadzone prace
z pewnością przyczynią się do
tego, że Kwartał Sztuki, w który
wpisuje się również plac Teatralny, zyska nowy blask i będzie
przyciągał zarówno mieszkańców, jak i osoby odwiedzające
Zabrze – mówi prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik. (hm)

CZEKA SPORO ATRAKCJI:
14 września, godz. 11-19
Animacje na placu Teatralnym
• mega bańki mydlane • szczudlarze
• słodkie upominki• malowanie twarzy
• gry i zabawy• konkursy z nagrodami

14-15 września, godz. 11-19
Miasteczko Lego w CH Platan

W GRZYBOWICACH ODBYŁY SIĘ W SOBOTĘ OBCHODY TRADYCYJNEGO ŚWIĘTA PLONÓW

Miejskie dożynki pełne atrakcji
Był barwny korowód na ulicach, uroczyste nabożeństwo i szereg atrakcji
przygotowanych na lokalnym stadionie.
W zabrzańskich Grzybowicach zorganizowane zostały w sobotę tradycyjne
dożynki.

Barwny korowód na ulicach Grzybowic

11.09–17.09.2018
(nr
893)
11–17.09.2018 (nr
893)

Święto plonów zainaugurowała msza
odprawiona w kościele Matki Bożej
Różańcowej. Po nabożeństwie mieszkańcy wyruszyli w barwnym korowodzie na stadion przy ul. Traktorzystów.
Starostowie dożynek wręczyli tu pre-

zydent Zabrza symboliczny bochen
chleba upieczonego z tegorocznych
plonów. Poznaliśmy zwycięzców konkursu na najlepiej przystrojony pojazd oraz posesję. Podczas dożynek,
w ramach akcji Narodowe Czytanie,
prezentowano wybrane fragmenty
„Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. O dobrą zabawę zadbały zespoły
Long&Junior oraz Mały Śląsk. Nie
zabrakło również animacji dla najmłodszych, przejażdżek kucem, loterii
oraz innych atrakcji.
(hm)

www.gazeta-miejska.pl

Nie zabrakło akcentów muzycznych
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PRZED NAMI VI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL IM. KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO
Koncert ﬁnałowy, podobnie
jak przed rokiem, odbędzie się
w naziemnej części kompleksu
Sztolnia Królowa Luiza

Muzyka wypełni
industrialne przestrzenie
Już po raz szósty Zabrze będzie gospodarzem wyjątkowego wydarzenia muzycznego.
Na 15 września zaplanowano inaugurację VI Międzynarodowego Festiwalu im. Krzysztofa
Pendereckiego. Przedsięwzięcie będzie miało szczególny charakter, ponieważ Mistrz
obchodzi w tym roku 85. urodziny.

– Zabrze na mapie Śląska i Polski postrzegane jest jako prężny ośrodek kultury. Szczycimy
się wyjątkowymi artystami, a
także dynamicznie działającymi
instytucjami, jak Dom Muzyki i
Tańca, Filharmonia Zabrzańska
czy Teatr Nowy. Bogate tradycje
muzyczne powodują, że sztuka
na najwyższym poziomie znajduje
tu licznych odbiorców. Festiwal
Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość Przedstawiona”, Festiwal Organowy czy Jazz Festiwal
to przykłady przedsięwzięć skupiających uwagę melomanów nie
tylko z miasta, ale także regionu
i kraju. Międzynarodowy Festiwal
im. Krzysztofa Pendereckiego potwierdza, że jesteśmy miastem
doniosłych wydarzeń kulturalnych
– podkreśla prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.

W tym roku festiwal zagości w Kopalni Guido, Sztolni Królowa Luiza
oraz Domu Muzyki i Tańca. Podczas koncertu inauguracyjnego,
zaplanowanego na 15 września
w Kopalni Guido, usłyszymy Atom
String Quartet – Zespół Instrumentalny Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach. Zagrają Dawid Lubowicz – skrzypce,
Mateusz Smoczyński – skrzypce,
Michał Zaborski – altówka oraz
Krzysztof Lenczowski – wiolonczela. W programie zaplanowano:
Krzysztof Penderecki – Actions na
zespół jazzowy, impresje jazzowe
na tematy z utworów Krzysztofa
Pendereckiego oraz otwarte jam
session (po koncercie).
17 września w Kopalni Guido
będzie miała miejsce kolejna
odsłona festiwalu. Publiczność
usłyszy Kwartet na klarnet i trio

smyczkowe Krzysztofa Pendereckiego oraz Septet Es-dur op. 20
Ludwiga van Beethovena w wykonaniu kameralistów esseńskich
(Florian Geldsetzer – skrzypce,
Anette Meier-Krüger – altówka,
Anja Rapp – wiolonczela, Michael
Giesen – kontrabas, Tristan von
den Driesch – klarnet, Sergio
Giordano – fagot oraz Clara Reichwein – waltornia).
18 września Festiwal na jeden
dzień przeniesie się do Krakowa, gdzie w sali koncertowej
Filharmonii Krakowskiej wystąpią Filharmonicy Esseńscy w
towarzystwie Karela Dohnala
(klarnet). Pod dyrekcją Friedricha
Haidera wykonają utwory Krzysztofa Pendereckiego, Wolfganga
Amadeusza Mozarta oraz Piotra
Czajkowskiego. Dzień później, 19
września, podobny koncert od-

będzie się w zabrzańskim Domu
Muzyki i Tańca.
Na finałowy plenerowy koncert
„TE DEUM” organizatorzy przedsięwzięcia zaproszą 22 września
do kompleksu Sztolnia Królowa
Luiza. Wystąpią Iwona Hossa – sopran, Anna Lubańska – mezzosopran, Adam Zdunikowski – tenor
oraz Dominik Opaliński – bas oraz
Sinfonietta Cracovia pod dyrekcją
Krzysztofa Pendereckiego i Chór
Filharmonii Narodowej. Wykonane
zostaną dwa utwory Krzysztofa
Pendereckiego – Missa brevis na
chór a capella oraz Te Deum.
Festiwalowi towarzyszyć będzie
inauguracja sezonu artystycznego Opery Śląskiej w Bytomiu, którą zaplanowano na 16 września.
W programie koncertu – Król Ubu
– opera w 2 aktach Krzysztofa
Pendereckiego.
(hm)

Prof. Krzysztof Penderecki

W DOMU MUZYKI I TAŃCA ZAPREZENTOWANE ZOSTAŁO W SOBOTĘ ORATORIUM SOLI DEO PER MARIAM

Hołd dla Prymasa Tysiąclecia

Ojciec Mariusz Tabulski z zakonu paulinów

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

Postać i dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego przybliżyło oratorium
Soli Deo Per Mariam, które w sobotę
zostało zaprezentowane w Zabrzu.
Niezwykłe muzyczne dzieło, którego prapremiera odbyła się przed
rokiem, powstało jako dziękczynienie za jubileusz 300-lecia koronacji
Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Oratorium powstało z inspiracji
Instytutu Prymasa Wyszyńskiego
i zakonu paulinów. Autorem libretta jest ks. Tadeusz Golecki,
a kompozytorami, którzy podjęli
się trudnej roli przewodników,
aby w dziesięciu obrazach pieśni
oratoryjnej opowiedzieć o miłości pasterza do Boga i swego
ludu, są Piotr Pałka i Hubert
Kowalski.

www.gazeta-miejska.pl

– Dlaczego kardynał Wyszyński?
Dlaczego on jest takim można
powiedzieć narratorem pieśni
o Matce Bożej? Dlatego, że
w czasach bardzo trudnych,
w czasach komunistycznych, on
zawierzył się Matce Bożej i potem
wszystko i wszystkich ściągał na
Jasną Górę, żeby powiedzieć, że
w rękach Matki Bożej jest bezpieczeństwo, że w rękach Matki

Bożej możemy zwyciężać. Nie
w sposób militarny czy za pomocą przemocy, tylko sercem. Bo
on sam doświadczył, że oddanie
się Matce Bożej nie tylko uwolniło go z więzienia, ale również
pozwoliło mu wszystko w Polsce
w sposób bezkrwawy przemieniać – podkreśla ojciec Mariusz
Tabulski z zakonu paulinów na
Jasnej Górze.
(hm)

11.09–17.09.2018
(nr893)
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