usługi, auto-moto,
zdrowie, inne
Strona 4

Kartą
ciągle
nie zapłacisz

Ktoś
zdewastował
fotoradar

Ogłoszenia
Co,
drobne Gdzie,
Dam pracę,

Kiedy
Strona410-11
Strona

Strona 2

Strona 5
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Dobrze znany mieszkańcom
Gliwic Antonow AN-2,
samolot, który jeszcze
niedawno należał do
Aeroklubu Gliwickiego, „zagrał”
w światowej produkcji
„Arktyka”. Film wszedł
właśnie na ekrany kin

Nasz
"
Antek"
8 na ekranach
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1 wydanie/1 tydzieñ: 125 z³
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wydaniu. Koszt za miesi¹c
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OD KIEDY PŁATNOŚĆ KARTĄ W PARKOMATACH?
„NIE PODJĘLIŚMY OSTATECZNEJ DECYZJI”

Kartą ciągle nie zapłacisz
Gdy 3,5 roku temu
w Gliwicach pojawiła się strefa płatnego parkowania,
a wraz z nią parkomaty, operator
systemu przewidywał, że „wkrótce” będzie można
w nich płacić kartą. Minęło sporo
czasu, a kwestia
uruchomienia tej
usługi nadal jest
nierozstrzygnięta.

Płatne parkowanie w Gliwicach
funkcjonuje od sierpnia 2015
roku. Do dzisiaj najpopularniejszą metodą zapłaty jest
gotówka.

Opcji uiszczania
należności za pomocą karty płatniczej nadal brak
i nie wiadomo czy
w ogóle się pojawi.
– Analizując obecną sytuację
w oparciu o prowadzone statystyki oraz obserwując coraz powszechniejsze trendy
posługiwania się aplikacjami
mobilnymi przez użytkowników
gliwickiej strefy płatnego parkowania, nie podjęliśmy ostatecznej decyzji o uruchomie-

Możliwość zakupu biletu parkingowego za pomocą aplikacji mobilnej jest dla klientów
systemu dostępna od września
2016 roku. Mimo to, ta metoda nie osiągnęła na razie
ogromnej popularności. Korzysta z niej zaledwie około 20%
użytkowników.

Z danych zaprezentowanych przez
Śląską Sieć Metropolitalną wynika,
że zdecydowana
większość użytkowników systemu
wnosi jednak opłatę za parkowanie
w parkomacie.

– W II półroczu 2018 r. w strefie płatnego parkowania wykonano blisko 868 tys. opłat za
parkowanie, z czego co piąta
transakcja była przeprowadzona przy wykorzystaniu aplikacji.
To pokazuje wzrost popularności rozwiązań mobilnych
wśród płacących kierowców aż
o 100% – przekonuje Kopeć.

Uruchomienie możliwości płatności kartą wielu z nich zdecydowanie ułatwiłoby tę czynność, chociażby ze względu na
czas, jaki potrzebny jest do
obsługi urządzenia przy płatności gotówkowej, lub – w gorszym wypadku – na szukanie
bankomatu.

(żms)

niu czytników kart płatniczych
w parkomatach – wyjaśnia Mariusz Kopeć Kierownik Komunikacji Społecznej w Śląskiej
Sieci Metropolitalnej, która
jest operatorem strefy.

Ju¿ 3 marca

Gwiazdy
"Andropauzy"
w Gliwicach

Czeka nas
wieczór pe³en
œmiechu,
przygód, sytuacji
absurdalnych!
Wieczór pe³en
wzruszeñ,
zaskoczeñ i
niespodzianek!

“Andropauza 3 – czyli jak
¿yæ i nie zwariowaæ” to opowieœæ o tym, ¿e prawdziwe
¿ycie zaczyna siê po szeœædziesi¹tce! ¯e nie wa¿na

GAZETA MIEJSKA Gliwice

www.gazeta-miejska.pl

jest iloœæ zer przy liczbie
twoich lat prze¿ytych, ale
radosne i otwarte serce!

Spektakl odbêdzie siê 3
marca o godz.18:00, w
Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Œl¹skiej, przy ul. Konarskiego
18 B, w Gliwicach.
Bilety do nabycia stacjonarnie w sklepie SixSilver
(ul. Zwyciêstwa 1, Gliwice) oraz online na stronie:
www.kupbilecik.pl.
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Czterech dziarskich
studentów w wieku emerytalnym: Hrabia, Behemot,
S³awek komandos i Niewy-

¿yty, brutalnie wyrzuceni z
klasy przez z³¹ nauczycielkê, podejmuj¹ ryzykown¹
decyzjê walki z re¿imem
szko³y. Zak³adaj¹ teatr...
Sztukê “Andropauza 3 –
czyli jak ¿yæ i nie zwariowaæ” napisali Piotr D¹browski i Katarzyna Mikiewicz,
na podstawie pomys³u Leszka Kwiatkowskiego. Re¿yseri¹ zajêli siê autorzy:
Piotr D¹browski i Katarzyna
Mikiewicz.
Obsada wymiennie:
Hrabia - M. Damiêcki, T.
Ross, P. Skarga
S³awek - D. Gnatowski, A.
Zaborski, S. Maciejewski
Behemot - A. Dziurman, B.
Kalus, P. D¹browski
Miernota - P. Pregowski, J.
Kawalec, M. Pietrzak
Rola ¿eñska - A. Za³êcka,
K. Mikiewicz, M. Damiêcka,
A. D¹browska.
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Choć środki na budowę łącznika
ul. Andersa i Kozielskiej zostały przewidziane w tegorocznym
budżecie miasta, droga na razie
nie powstanie.
– W naszych najbliższych planach ta budowa się nie znalazła. Miasto realizuje priorytety
komunikacyjne, jak np. budowę
obwodnicy zachodniej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul.
Rybnickiej – wyjaśnia Jadwiga
Stiborska, rzecznik prasowy
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
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– W następnej kolejności wykonany
zostanie remont
nawierzchni jezdni
i chodników. Powstaną także azyle dla
pieszych oraz wysepki kanalizujące ruch

na dalszej przebudowie ul.
Andersa. Prace zostały niedawno wstrzymane ze względu
na warunki pogodowe. Dotychczas wymieniono sieć gazową, kanalizację deszczową,
zabezpieczono i wymieniono
kable energetyczne i teletechniczne. Wybudowano zatokę
autobusową w nowej lokalizacji, a w miejsce, gdzie dotąd
zatrzymywały się autobusy,
przeniesiono postój taksówek.

Na razie drogowcy w tym rejonie skoncentrują się tylko
.
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fot. Łukasz Gawin/24Gliwice.pl

Łącznika
(na razie)
nie będzie

– informuje Jadwiga Stiborska.

Drogowcy przekonywali jednak,
że inwestycja

Wstrzymanie budowy łącznika
z ul. Kozielską, to dobra informacja dla części mieszkańców
i rodziców uczniów Szkoły Pod.
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usprawni komunikację w tym rejonie Gliwic (obecnie ulice Kozielska
i Andersa mają
stosunkowo niewiele wygodnych
połączeń).

stawowej nr 1. W 2016 roku
plany inwestycji wzbudziły
wśród nich sporo wątpliwości. Zwracano uwagę m.in. na
bliskość szkoły i nowej drogi.
Inwestycja wiązałaby się także z wycinką drzew. Pod piłę
poszłoby 69 drzew (w sporej
części samosiejek). W zamian,
drogowcy planowali nasadzenie w rejonie szkoły 300 żywotników (potocznie nazywanych
po prostu tujami).
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Według pierwszych założeń,
400-metrowy odcinek o szerokości pięciu metrów miał
połączyć ulice Andersa z Kozielską drogą poprowadzoną
od ul. Mieszka I, a następnie w sąsiedztwie sklepu
MatBud, Parku Starokozielskiego, szkoły, aż do rejonu
skrzyżowania ul. Kozielskiej
z ul. Gagarina.
Inwestycja od kilku lat wpisywana jest do budżetu miasta.
Bardzo więc możliwe, że temat
powróci po zakończeniu budowy fragmentu obwodnicy.

(msz)

– Łącznik ma być krótszą drogą dla tych, którzy dziś muszą
objeżdżać osiedle Gwardii Ludowej dookoła – informował
ZDM w 2014 roku.
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ogłoszenia drobne

JAK ZAMÓWIÆ OG£OSZENIE DROBNE?
PRZEZ INTERNET

W BIURZE OG£OSZEÑ

Na www.gazeta-miejska.pl wystarczy
wype³niæ formularz og³oszenia i
dokonaæ wp³aty na podane konto.

Zapraszamy do biura og³oszeñ w centrum Gliwic,
przy placu Pi³sudskiego 3. Od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 10-16.00

Przy wielokrotnych
emisjach jeszcze
taniej, od 6 z³otych

...................................................
usługi
ÔÔ !Czyszczenie dywanów (u
klienta lub odbiór) tapicerek.
Sprzątanie. Mycie okien. Firma Blitz. Tel. 32-234-2172,
kom.510-286-736.
ÔÔ ELEKTRYK - Pomiary
ochrony przeciwporażeniowej-protokoły. Zaświadczenia dla
energetyki. Podłączenia płyt
indukcyjnych - wpis do gwarancji. Prowizorki budowlane.
Przeróbki instalacji. Usuwanie awarii itd. UPRAWNIENIA
E+D. Tel. 508-145-905,
www.abirox.pl
ÔÔ RTV NAPRAWA DOMOWA.
32 279-42-79, 605-285-957.
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.

auto-moto

.

ÔÔ Kupię radia, wzmacniacze,
kolumny itp. Kolejki PIKO, HO,
TT. Tel. 607-912-559.

ÔÔ AUTO-SKUP za gotówką,
każdy stan. Tel. 507-572-625

ÔÔ Szukamy osób do Call
Center! Dostępne projekty:
ankiety, abonamenty telefoniczne, pożyczki pozabankowe, sprzedaż pakietów UPC.
Zadzwoń: 32 706-11-46.

ÔÔ Skup złomu i metali kolorowych, 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.

ÔÔ KUPIĘ książki używane stare nowe Dojadę do
klienta PŁATNE GOTÓWKĄ
662330579.

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

ÔÔ Węgiel workowany i luzem,
orzech, ekogroszek, groszek
z KWK Knurów, Sośnica,
Piast, Ziemowit.
Dowóz do klienta 515-191401. www.stalmet-skup.pl

inne

ÔÔ Praca na produkcji -Strefa
Ekonomiczna – 723 190 133.

ÔÔ Montaż ogrodzeń, furtek
i bram. Tel. 602 322 434.

e

zdrowie

ÔÔ Chcesz zarabiać większe pieniądze? Pracuj jako
opiekun/ka seniorów w
Niemczech. Organizujemy
bezpłatne kursy językowe!
Zadzwoń: 519 690 433.

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

r

........................................

praca

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

Koszt tekstowego
og³oszenia drobnego
ju¿ od 12 z³otych

ÔÔ BOUTIQUE LAPLAYA78,
odzież dla kobiet z klasą i
inne. Gliwice, Okrzei 11. Tel.
601-490-293.
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nieruchomości
ÔÔ KUPIĘ MIESZKANIE ZA
GOTÓWKĘ! Może być zadłużone, z problemem prawnym. 737 938 416.
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Redakcja, biuro og³oszeñ
Gliwice, pl. Pi³sudskiego 3
tel. 32 230-84-51
503-10-60-19
Biuro czynne
pn-pt: w godz. 10-16.00
redakcja@gazeta-miejska.pl
www.gazeta-miejska.pl
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Ktoś zdewastował
fotoradar

Nieznani jak dotąd sprawcy zniszczyli fotoradar zlokalizowany na węźle drogowym Gliwice „Sośnica”. Urządzenie było bardzo potrzebne – wcześniej dochodziło
w tym miejscu do wielu wypadków i kolizji.
Fotoradar działał w tym miejscu od lipca zeszłego roku,
został posadowiony po wielu
wnioskach, jakie napływały do
Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

reklama
w Gazecie
Miejskiej

z policji, a także od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad.
Na węźle drogowym Gliwice
„Sośnica” obowiązuje limit

38 mm

Uszkodzone ściany obudowy,
rozbita szyba pancerna wizjera
kamery i lampy błyskowej, zepsuta głowica – kolejny w kraju fotoradar został zniszczony
przez wandali.

prędkości do 50 km/h.
Dochodziło tu do wielu
niebezpiecznych zdarzeń
drogowych. Fotoradar miał
wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa.

50
Z£ +VAT
40 mm

Spacerowej w Warszawie (22
tys.), a na trzecim w Kamieńsku
(13,8 tys.)./(za autokult.pl)

Jest to najwyższa liczba zdarzeń
odnotowana przez stacjonarne
urządzenia do pomiaru prędkości w Polsce w 2018 roku.
Na drugim miejscu znajduje się
fotoradar zainstalowany przy ul.

Teraz gliwicki fotoradar jest
niestety wyłączony z użytkowania. Naprawa potrwa kilka
tygodni. Straty po zniszczeniu sięgają kilkunastu tysięcy
złotych. Koszty pokryje firma
ubezpieczeniowa.
Na razie nie wiadomo kto
zniszczył urządzenie. Policja
poszukuje wandali
(żms)/www.canard.gitd.gov.pl

1 modu³ (38x40mm), ceny bez VAT
1 wydanie/1 tydzieñ: 50 z³
2 wydania/2 tygodnie: 90 z³
3 wydania/3 tygodnie: 120 z³
4 wydania/4 tygodnie: 140 z³
Mo¿esz te¿ wykupiæ abonament, czyli sta³¹
publikacjê w ka¿dym wydaniu. Koszt za miesi¹c
to 120 z³

KONTAKT: redakcja@gazeta-miejska.pl tel. 32 230-84-51, kom 503 10-60-19, pn.-pt. 10-16.00.
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Przez kilka miesięcy funkcjonowania przy
pomocy fotoradaru zarejestrowano
26,5 tys.
naruszeń
przepisów.

www.gazeta-miejska.pl

Pe³ny CENNIK REKLAM: www.gazeta-miejska.pl/cennik.php
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KOSZT NAPRAWY
TO KILKANAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH
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NFZ ma środki
na kardiologię

gliwice

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyło się
spotkanie dotyczące leczenia
kardiologicznego w Szpitalu
Miejskim nr 4. W rozmowach
oprócz wojewody śląskiego
Jarosłąwa Wieczorka, uczestniczył także m.in. zastępca
dyrektora Śląskiego Oddziału
Wojewódzkiego NFZ ds. medycznych Piotr Nowak, zastępca prezydenta Gliwic Krystian
Tomala, prezes szpitala Renata Bryła oraz konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii
prof. Krystian Wita.
– Spotkanie odbyło się na
bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Rozmawialiśmy
o dwóch systemach finansowania leczenia kardiologicznego
dla mieszkańców. A chodzi
o kardiologię inwazyjną oraz
w ramach tzw. KOS-zawał – mówił wojewoda śląski Jarosław
Wieczorek.
Najważniejsze, że mieszkań-

NA GIEŁDZIE
SAMOCHODOWEJ JAK
W LATACH
90-TYCH –
PODRABIANE
UBRANIA I
PERFUMY,
TYTOŃ BEZ
AKCYZY

cy z podejrzeniem zawału natychmiast trafią pod opiekę
specjalistów i będą leczeni
na miejscu, na czym bardzo
nam zależało – zaznaczył wojewoda.

SZPITAL JEST
PRZYGOTOWANY
Jak zauważył konsultant wojewódzki ds. kardiologii prof.
Krystian Wita, Szpital Miejski
nr 4 w Gliwicach posiada odpowiedni sprzęt i kadrę, co zapewnia leczenie kardiologiczne
na najwyższym poziomie.
– Dlatego też placówka jest
bardzo dobrze przygotowana
w zakresie leczenia w ramach
tzw. KOS-zawał. Pacjenci po
zabiegach na sercu i po wyjściu ze szpitala będą mogli
pod profesjonalną opieką poradni oraz dzięki rehabilitacji
szybciej wrócić do normalnego funkcjonowania. Mniejsze

Fot. mat. prasowe

NFZ zapewnia, że ma zaplanowane
środki na program opieki specjalistycznej KOS-zawał, na leczenie pacjentów z Gliwic i powiatu gliwickiego. Szpital musi tylko spełnić
niezbędne warunki.

jest przez to zagrożenie, że
znów wrócą do szpitala – podkreślał profesor Wita.
Co ważne, dzięki procedurom
w ramach KOS-zawał (Koordynowanej Opieki Specjalistycznej) pacjent, który przejdzie zabieg ma zapewnioną
opiekę poradni przyszpitalnej
oraz rehabilitacji na miejscu
w szpitalu.
Nie ma tego przy leczeniu
w kardiologii inwazyjnej – w tym
przypadku pacjent w swoim
zakresie musi zadbać o znalezienie poradni oraz miejsca,
gdzie będzie mógł być rehabilitowany.
– Taka rehabilitacja i stała
konsultacja lekarska powoduje, że pacjenci szybciej dochodzą do siebie i wracają do
aktywności zawodowej. Rzadziej też wracają do szpitala
z kolejnym zawałem – podkreślał wojewoda.

– Cieszę się z zapewnienia
dyrekcji szpitala o rychłej
gotowości do spełnienia wymaganych warunków do realizacji kompleksowej opieki
specjalistycznej KOS-zawał.
Zapewniam, że Śląski OW
NFZ ma zaplanowane środki finansowane na leczenie
pacjentów z Gliwic i powiatu
w tym zakresie – dowodzi zastępca dyrektora Śląskiego
OW NFZ ds. medycznych Piotr
Nowak.
– Szkoda, że w tak oczywistej
i merytorycznie uzasadnionej
sprawie, tzn. kontraktu dla
naszego szpitala na kardiologię inwazyjną do tej pory nie
zapadła w NFZ pozytywna decyzja – podsumowuje Krystian
Tomala, zastępca prezydenta
Gliwic.

TOMALA:
NIE WIERZĘ
W ŻADNE
OBIETNICE

spotkania. Mam nadzieję, że
podpiszemy umowę z NFZ na
program KOS-zawał, co będzie
krokiem w dobrym kierunku –
dodał Tomala.

– Wczorajsze spotkanie
u Wojewody Śląskiego, m.in.
z przedstawicielem NFZ, nic
w tej sprawie nie zmieniło.
Niepotrzebnie przekonywano
nas do programu KOS-zawał, ponieważ nasz szpital
w ubiegłym roku złożył wniosek o podpisanie umowy na
tego rodzaju świadczenia.
Nie wierzę w żadne obietnice składane przez NFZ, bo
tych było już bardzo wiele. Na
dzień dzisiejszy nic w sytuacji kardiologii w Gliwicach
nie zmieniło się. Dziękuję wojewodzie za zorganizowanie

– Podtrzymujemy naszą propozycję, złożoną szpitalowi
w ubiegłym roku, tj. zaproszenie do realizacji kompleksowej opieki specjalistycznej
KOS-zawał. Podczas spotkania kolejny raz przedstawiłem
wymagania, jakie placówka
musi spełnić, by otrzymać
finansowanie ze środków publicznych. Jeżeli pozytywnie
zweryfikujemy zapewnienia
szpitala o spełnianiu niezbędnych warunków, umowę
podpiszemy najszybciej, jak to
możliwe – puentuje zastępca
dyrektora Śląskiego OW NFZ
ds. medycznych Piotr Nowak.

Giełda pod kontrolą
Policjanci zajmujący się przestępczością gospodarczą skontrolowali stoiska
handlowe na giełdzie samochodowej. Efekty nie są niestety zaskakujące…

GAZETA MIEJSKA Gliwice

W poprzednią niedzielę funkcjonariusze wkroczyli na terem
działającej w tym dniu giełdy.
Przyjrzeli się przedmiotom dystrybuowanym przez handlarzy
– na trzech stoiskach handlowych odkryli łącznie 345 sztuk
odzieży oznaczonej podrobionymi zastrzeżonymi znakami
towarowymi producentów znanych marek, podobnie – 468
sztuk markowych perfum,
11400 sztuk papierosów niewiadomego pochodzenia bez
akcyzy oraz 8,6 kg krajanki
tytoniowej.

www.gazeta-miejska.pl

Przedstawiciel
kancelarii prawnej,
reprezentujący podmioty, których dobra
przemysłowe zostały naruszone, wstępnie wycenił wartość
strat na kwotę około
135 tys. zł.

Oszacowana wartość odnosi
się jednak tylko do szkody majątkowej. Wprowadzanie pod-

robionych towarów na rynek
stanowi również niemajątkowy
uszczerbek dla przedsiębiorstwa, którego dobra naruszono
w postaci utraty renomy oraz
zaufania do produkowanych
towarów, co w następstwie
znacznie podwyższa wartość
szkody.
W przypadku ujawnionych wyrobów akcyzowych wstępnie
podjęte ustalenia wykazały,
że straty Skarbu Państwa to
17 tys. zł.

(żms)/KMP Gliwice
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fot. Karol Brentek/AGL, arch. Aeroklubu Gliwickiego

Gliwicki „Antek”
w międzynarodowej
produkcji
Na ekrany kin wchodzi właśnie film pt. Arktyka,
gdzie poza rewelacyjnym Madsem Mikkelsenem,
gra… samolot, który jeszcze niedawno należał do
Aeroklubu Gliwickiego. To Antonow AN-2 – dobrze
znany mieszkańcom Gliwic i członkom AGL.
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lata wznosili się tym samolotem
w powietrze, by wyskakiwać ze
spadochronem – dodaje dyrektor
gliwickiego aeroklubu.
„Antek” opuścił Gliwice nieco
ponad dwa lata temu. Wcześniej został rozebrany na
części i spakowany do dwóch
kontenerów. Najpierw trafił do
Niemiec, a potem – statkiem
– popłynął do Islandii. Tam właśnie realizowane były zdjęcia
do filmu.

– Tak do końca nie było wtedy
wiadomo do jakich dokładnie
celów „ANTEK” zostanie wykorzystany. Początkowo mówiło
się, że weźmie udział w epizodzie pokazującym katastrofę
maszyny. Teraz wiemy, że rola
naszego byłego samolotu jest
zdecydowanie większa. Widać
go nawet w zwiastunach promujących film. To bardzo wzruszające
dla wielu naszych członków i sympatyków lotnictwa, którzy przez

– mówi Beata Miącz-Pałka
obecna dyrektor Aeroklubu
Gliwickiego.

do transportowania skoczków

.

Zaledwie po kilku dniach od
opublikowania ogłoszenia
o sprzedaży do aeroklubu
zgłosił się 30-letni brazylijski
reżyser – Joe Penna z propozycją zakupu maszyny. Obie
strony uzgodniły formalności
i transakcja doszła do skutku.

– Szacowane koszty
naprawy i remontów
przekraczały wartość
samolotu. Ówczesna
dyrekcja aeroklubu
podjęła więc decyzję o sprzedaży
maszyny. Ogłoszenie
pojawiło się
w Internecie

Przez niektórych krytyków zoFilm trzyma
stał mianowany najlepszym filw napięciu – jest mem ostatnich lat traktującym
o woli przetrwania. Niebagatelowiany sporą
ną rolę w filmie gra maszyna
– samolot, który przez wiele lat
dozą tajemniczości. Uwypukla związany był z Gliwicami.
emocje i czasem CO MIAŁ LATAĆ,
skrajne zacho- TO WYLATAŁ
wania człowieka Antonow AN – 2 trafił do Gliwic
w ekstremalnie w 2000 roku. Wcześniejszym
maszyny było
trudnych sytu- właścicielem
wojsko. Przez kilkanaście lat
samolot wykorzystywany był
acjach.

Film 30-letniego reżysera pochodzącego z Brazylii, który
swoją premierę w Stanach
Zjednoczonych miał 1 lutego,
a teraz znajdzie się w repertuarze multipleksów całej Polsce, opowiada o katastrofie
lotniczej w samym środku
arktycznej tundry. Na pokładzie samolotu był tylko jeden
pasażer. Samotny podróżnik
wyciąga ze zrujnowanej maszyny (w tej roli właśnie „ANTEK”
z Gliwic) wszystko, co może być
potrzebne i rusza przed siebie,
ale mimo swoich starań – jałowy krajobraz oferuje niewielką
nadzieję na ratunek.
P

spadochronowych. W 2015
roku maszyna przeszła w stan
spoczynku.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Warto wiedzieć, że gliwicki
Aeroklub ma w posiadaniu
jeszcze jedną – identyczną maszynę, która – po remoncie –
ciągle służy spadochroniarzom.
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.
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Dystrybutor
Gazety Miejskiej
w Twoim punkcie?
Dysponujesz miejscem w lokalu
o du¿ym natê¿eniu ruchu,
gdzie pojawia siê kilkaset osób dziennie?
Jeœli spe³ni nasze warunki techniczne,
mo¿emy do niego wstawiæ gazetnik.
Bezp³atnie.
Czekamy na propozycje: redakcja@gazeta-miejska.pl
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„MOŻLIWA
BĘDZIE BUDOWA
SPÓJNEJ SIECI
TRAS ROWEROWYCH W CAŁEJ
METROPOLII”

fot. 24gliwice.pl

Będą wspólne
standardy

Ponad 30 zaangażowanych organizacji pozarządowych, ponad 300
zgłoszonych uwag i blisko
pięć miesięcy intensywnej pracy. Tak w skrócie można podsumować działania związane
z opracowaniem dokumentu „Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej”.
Dzięki niemu nowe drogi rowerowe w Metropolii będą powstawać
według ujednoliconych i wspólnych standardów, podobnie jak
towarzysząca im infrastruktura.

– przyjęli dokument w formie
swoich zarządzeń. Dzięki temu
jego zapisy będą obowiązywać
na terenie danej gminy.

Chodzi zatem
o ustalenie
wspólnych zasad dotyczących
m.in. szerokości
dróg czy stosowanej nawierzchni.

Prace nad „Standardami i wytycznymi dla infrastruktury rowerowej” trwały od sierpnia do
grudnia ubiegłego roku. Pierwotnie zakładano, że będzie to
nowelizacja dokumentu, który
został opracowany jeszcze przez
Górnośląski Związek Metropolitalny. W toku prac powstał zupełnie nowy dokument, stworzony
niemal od podstaw, w konsultacji ze środowiskiem rowerzystów
i przedstawicielami wszystkich
gmin Metropolii.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia będzie zachęcać wójtów,
burmistrzów i prezydentów, by
– wzorem innych miast Polski

– Podczas pracy nad standardami i wytycznymi dla infrastruktury rowerowej, przyświecała nam
idea wspólnego tworzenia zbio-

12–18.02.2019 (nr 913)

ru dobrych praktyk osadzonych
w polskim systemie prawnym
– mówi Karolina Wadowska,
członek zarządu Metropolii,
w którym odpowiada m.in. za
politykę rowerową.
– Kluczowym wydaje się określenie„wspólne”, ponieważ udało
nam się zaangażować zarówno
oficerów rowerowych z poszczególnych miast i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
rowerowe organizacje pozarządowe i mieszkańców. Liczba uwag
zgłoszonych przez społeczników
i urzędników oraz poziom merytoryczny dyskusji spowodowały, że
wszyscy mamy świadomość, iż
jest to nasz wspólny dokument
– dodaje.
Liczące 140 stron opracowanie
precyzuje kwestie związane z projektowaniem tras rowerowych,
planowaniem ruchu rowerowego,
oznakowaniem tras dla rowerów,
czy wymaganiami technicznymi
dla infrastruktury. Ponadto zdefiniowano takie kwestie, jak utrzymywanie i remontowanie infrastruktury dla rowerów, a także
integracja transportu zbiorowego
z rowerowym.

struktury rowerowej, opracowane jeszcze przez Górnośląski
Związek Metropolitalny, stanowiło katalog dobrych praktyk.
Został przyjęty przez 14 miast,
które wówczas do związku należały, jednak jego stosowanie
było dobrowolnie.
Po powstaniu Metropolii, dokument trzeba było zaktualizować.
Po pierwsze – ze względu na
zmieniające się przepisy prawne, a po drugie – ponieważ do
Metropolii należy prawie trzy razy
więcej gmin niż do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.
„Standardy i wytyczne…” zostały już przyjęte uchwałą zarządu
Metropolii, jednak aby faktycznie obowiązywały na terenie poszczególnych gmin, dokument
musi zostać wprowadzony zarządzeniami wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast i gmin należących GZM. Do tego władze
Metropolii zachęcają samorządowców. Zarządzenie bowiem
jest aktem, który zobowiązuje do
stosowania danych przepisów
w konkretnej gminie.

– Bardzo zależy nam
na tym, aby standarWARSZAWA,
dy były stosowane
WROCŁAW,
podczas realizacji inKRAKÓW STANwestycji rowerowych
DARDY ROWEROna terenie
WE PRZYJĘŁY
całej Metropolii

W FORMIE
ZARZĄDZEŃ
PREZYDENTÓW

Poprzednie opracowanie standardów i wytycznych dla infra-

– mówi Marcin Dworak, oficer
rowerowy i jako przykład podaje duże miasta w Polsce,jak
Warszawa, Wrocław, Kraków
czy Gdańsk, które przyjęły tego
typu opracowania właśnie zarządzeniami swoich prezydentów.

www.gazeta-miejska.pl

– Dzięki takiemu rozwiązaniu
możliwa będzie budowa spójnej sieci tras rowerowych, która
będzie służyła codziennej komunikacji pomiędzy miastami i gminami Metropolii – zauważa oficer
rowerowy.

SZEROKOŚĆ
DRÓG JEDNO
I DWUKIERUNKOWYCH ZALEŻNA OD NATĘŻENIA RUCHU
W dokumencie szczegółowo
sprecyzowano kwestie związane z szerokością dróg rowerowych czy rodzajem stosowanej
nawierzchni.

Wskazano, że
szerokość drogi
rowerowej jest
uzależniona od
natężenia ruchu,
czyli tego, ile
rowerów przejeżdża dany odcinek
w ciągu godziny.
Minimalna szerokość dla drogi
jednokierunkowej wynosi 1,5 m,
przy założeniu, że przejeżdża nią
mniej niż 50 rowerów na godzinę. Jeśli drogę w ciągu godziny
pokonuje ok. 50-150 rowerów,jej szerokość powinna wynosić
2 m. Najszersza możliwa droga
jednokierunkowa może mieć
2,5 m szerokości, jeśli w godzi-

nę pokonuje ją więcej niż 150
rowerów.
Dokument określa też szerokość
dla dróg rowerowych dwukierunkowych. Taka droga może mieć
minimalną szerokość 2m, jeśli
pokonuje ją mniej niż 150 rowerów na godzinę. Przy natężeniu
pomiędzy 150 a 750 rowerów,
szerokość drogi może wynosić
2-2,5 m. Przy natężeniu ruchu
ponad 750 rowerów na godzinę
droga dwukierunkowa powinna
mieć 3-3,5 m szerokości.

ASFALTOWE
DROGI ZAMIAST
BRUKOWANYCH.
BARDZIEJ KOMFORTOWE I TAŃSZE
Zgodnie z dokumentem – drogi
rowerowe mogą być budowane
wyłącznie przy użyciu nawierzchni bitumicznej (MMA – mieszanka mineralno-asfaltowa).
– Nawierzchnia MMA jest dużo
bardziej przyjazna dla użytkowników niż kostka brukowa – jeździ
się po niej znacznie wygodniej,
ponieważ droga posiada jednolitą strukturę. Odczuwalny opór
i wibracje są również dużo mniejsze, przez co wzrasta komfort
jazdy. Poza tym jest też tańsza
– wyjaśnia Marcin Dworak.
„Standardy i wytyczne dla infrastruktury rowerowej” powstały
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. Dokument został już przejęty uchwałą
zarządu Metropolii, następnie
zostanie wydrukowany i trafi do
miast i gmin GZM.

(info: metropoliagzm)
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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.
13.02 środa
Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Teatralny 1
• 10.00 Morze Ciche
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 10.00 Mała stopa - Filmowe
Zimowisko 2019
• 11.00 O sztuczkach i magii w
kinie - Filmowe Zimowisko 2019
• 15.15 Anioł
• 17.30 Roma
• 20.00 Arktyka
Duża sala
• 15.30 Green Book
• 18.00 Maria, królowa Szkotów
• 20.15 Green Book
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 16.00 Stateczek Eliasz - Bajkowe ferie w Romie
• 18.00 Anioł
• 20.00 Anioł

14.02 czwartek
Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Teatralny 1
• 10.00 O Marysi z Zabrzańskiego
Zamku
• 19.00 Śmiech Wzbroniony spektakl walentynkowy
Dom Muzyki i Tańca - Zabrze, ul.
ul. Gen. de Gaulle’a 17
• 19.00 W związku z ogłoszeniem
żałoby narodowej Koncert Walentynkowy - Maleńczuk + Rhythm
Section został przeniesiony na
23.02.2019 r. na godz. 19:00.
Bilety zakupione na koncert w dniu
14.02.2019 r. zachowują swoją
ważność w dn. 23.02.2019 r.

Łaźnia Łańcuszkowa - Zabrze, ul.
Wolności 408
• 19.00 Seks dla opornych spektakl
Stacja Artystyczna Rynek - Gliwice, Rynek 4-5
• 18.00 Wernisaż wystawy fotografii „Utrwalić w kolorze” / wstęp
wolny
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 10.00 Asteriks i Obeliks. Tajemnica magicznego wywaru Filmowe Zimowisko 2019
• 16.00 Zimna Wojna
• 17.30 Roma
• 20.00 Arktyka
Duża sala
• 15.45 Maria, królowa Szkotów
• 18.00 Faworyta
• 20.15 Green Book

15.02 piątek
Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej - Gliwice,
ul. Konarskiego 18B
• 18.00 Ostra Jazda – spektakl
Klub Studencki Spirala - Gliwice,
ul. Pszczyńska 85
• 17.00 VII Festiwal HIP HOP
Night
Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 19.00 Tramwaj zwany porządaniem - spektakl / duża scena
Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Teatralny 1
• 10.00 O Marysi z Zabrzańskiego
Zamku
• 19.00 Związek Otwarty

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 10.00 Krzysiu, gdzie jesteś? Filmowe Zimowisko 2019
• 16.00 Arktyka
• 17.45 Roma
• 20.15 Zimna Wojna
Duża sala
• 15.45 Maria, królowa Szkotów
• 18.00 Green Book
• 20.15 Faworyta
Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 16.00 Książka Lili - Bajkowe
ferie w Romie
• 18.00 Złe wychowanie Cameron Post
• 20.00 Złe wychowanie Cameron Post
Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 8a
• 17.00 Otwarcie wystawy: Kresy
w malarstwie polskim ze zbiorów
Muzeum Narodowego w Krakowie / Wstęp wolny, liczba miejsc
ograniczona

16.02 sobota
Dom Muzyki i Tańca - Zabrze, ul.
ul. Gen. de Gaulle’a 17
• 18.00 Walentynki 2019 - Enej
oraz Marcin Wyrostek z zespołem
Filharmonia Zabrzańska - Park
Hutniczy 7
• 18.00 Walentynki w Filharmoniigala operetki
Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 19.00 Tramwaj zwany porządaniem - spektakl / duża scena
Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 18.00 Nema

Dom Muzyki i Tańca – Zabrze, ul. Gen. de Gaulle’a 17
INFORMACJA: W związku z ogłoszeniem żałoby narodowej Koncert Walentynkowy –
Maleńczuk + Rhythm Section został przeniesiony na 23.02.2019 r. na godz. 19:00.
Bilety zakupione na koncert w dniu 14.02.2019 r. zachowują swoją ważność
w dn. 23.02.2019r.
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.00 Arktyka
• 18.00 Paciorki jednego różańca
• 20.15 Zimna Wojna
Duża sala
• 15.45 Maria, królowa Szkotów
• 18.00 Green Book
• 20.15 Faworyta

Kino studyjne Amok

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 16.00 Książka Lili - Bajkowe
ferie w Romie
• 18.00 Złe wychowanie Cameron Post
• 20.00 Złe wychowanie Cameron Post

Gliwice,
ul. Dolnych Wałów 3

Dom Pamięci Żydów Górnośląskich - Gliwice, ul. Księcia Józefa
Poniatowskiego 14
• 12.00 Oprowadzenie kuratorskie
po wystawie Żydzi na Górnym Śląsku. Oprowadzanie: Bożena Kubit, kurator wystawy, autorka jej
scenariusza / Wstęp wolny, liczba
miejsc ograniczona

17 lutego
godz. 18.15

Degas. Umiłowanie perfekcji
Sztuka na ekranie | dokumentalny
Przeniesiemy się z paryskich ulic na wspaniałą wystawę w Fitzwilliam Museum w Cambridge, którego
obszerna kolekcja dzieł Degasa jest najbardziej reprezentatywna w Wielkiej Brytanii. Dzięki zapewnieniu
twórcom filmu dostępu do rzadkich i różnorodnych dzieł, oglądamy fascynującą historię dążenia Degasa
do doskonałości poprzez eksperymentowanie z nowymi technikami oraz nauki zaczerpnięte z doświadczeń
dawnych mistrzów.
W podeszłym wieku Degas bywał czasem sfrustrowany swymi niepowodzeniami spowodowanymi kłopotami ze wzrokiem, ale jego determinacja w wychwytywaniu rysów codziennego życia była widoczna
w każdym artystycznym posunięciu. Starał się uchwycić ruch i prawdę, malując nie tylko tancerki paryskiej
opery (z których to obrazów zasłynął), ale także wyścigi konne i przechodniów na ulicach. Nigdy w pełni
nie usatysfakcjonowany, wiele swoich rysunków i rzeźb przechowywał prywatnie przez całe życie, nie
prezentując ich szerokiej publiczności. Teraz, dzięki dokładnemu badaniu, można je uznać za jedne z najpiękniejszych i najbardziej ekspresyjnych dzieł nowożytności. Korzystając z pisemnych relacji przyjaciół
i komentatorów oraz z listów malarza, film ujawnia bardziej złożoną prawdę o jednym z najbardziej wpływowych francuskich artystów końca XIX wieku i eksploruje najróżniejsze obszary jego twórczości – od
rysunku i pastelu, poprzez olejne malarstwo sztalugowe, po rzeźbę.
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17.02 niedziela
Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 18.00 Tramwaj zwany porządaniem - spektakl / duża scena

Wizjonerscy twórcy James Cameron („Avatar”) i Robert Rodriguez („Sin City: Miasto grzechu”)
przedstawiają spektakularny film fantastyczno-przygodowy o poznawaniu prawdy o sobie
samym, odkrywaniu wewnętrznej siły i potędze nadziei. Alita (Rosa Salazar) budzi się bez
pamięci w świecie przyszłości, którego nie poznaje. Opiekę nad nią roztacza Ido (dwukrotny
laureat Oscara Christoph Waltz), sympatyczny doktor, który uświadamia sobie, że w ciele
porzuconego cyborga kryje się serce i dusza młodej kobiety o niezwykłej przeszłości. Alita uczy
się nowego życia na ulicach zdradliwego Miasta Złomu. Podczas gdy Ido stara się chronić ją
przed jej własną tajemniczą historią, nowy przyjaciel Ality, Hugo (Keean Johnson), twierdzi,
że zna sposób, by przywrócić jej pamięć. Dopiero, gdy potężne, śmiertelnie niebezpieczne i
skorumpowane siły, które rządzą miastem, rzucają jej wyzwanie, Alita odkrywa klucz do swej
przeszłości – posiada niezwykłe zdolności bojowe, a ci, którzy stoją u władzy, nie cofną się
przed niczym, by przejąć nad nimi kontrolę. Jeśli Alicie uda się stawić im czoło, może ocalić
swych przyjaciół, rodzinę i świat, który zdążyła pokochać. W pozostałych rolach nagrodzeni
Oscarami Jennifer Connelly i Mahershala Ali oraz nominowany do Oscara Jackie Earle Haley.

Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 18.00 Nema
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 15.00 Kacper i Emma w teatrze
- Filmowe Zimowisko 2019
• 16.30 Biuro detektywistyczne
Lassego i Mai. Cienie nad Valleby
- Filmowe Zimowisko 2019
• 18.00 Wicher 2: Na przekór
wszystkiemu
• 20.15 Zimna Wojna
Duża sala
• 15.45 Maria, królowa Szkotów
• 18.15 Degas. Umiłowanie perfekcji | Sztuka na ekranie
Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 16.00 Niesamowita historia Wielkiej Gruszki - Bajkowe ferie w Romie
• 18.00 Złe wychowanie Cameron Post
• 20.00 Złe wychowanie Cameron Post

w Romie
• 18.00 Złe wychowanie Cameron Post
• 20.00 Złe wychowanie Cameron Post

Podwórko - Gliwice, ul. Łużycka 16
• 18.30 PaskudoFonia 17. - Łukasz Jemioła

18.02 poniedz.
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 16.00 Niesamowita historia
Wielkiej Gruszki - Bajkowe ferie

19.02 wtorek
Klub & Restauracja Stary Browar - Gliwice, ul. Piwna 1B
• 19.00 Stand-up Gliwice: Rafał
Banaś, Jacek Stramik
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 11.00 Mały gangster - Filmowe

Zimowisko 2019
• 16.15 Arktyka
• 18.15 Niemiłość
• 20.30 Zimna Wojna
Duża sala
• 15.45 Faworyta
• 18.00 Green Book
• 20.15 Maria, królowa Szkotów
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 16.00 Niesamowita historia
Wielkiej Gruszki - Bajkowe ferie
w Romie
• 18.00 Złe wychowanie Cameron Post
• 20.00 Złe wychowanie Cameron Post

Dom Muzyki i Tańca – Zabrze, ul. Gen. de Gaulle’a 17
16 lutego (sobota), godz. 18.00

Fot. Michał Ramus

Tramwaj zwany pożądaniem

Łaźnia Łańcuszkowa - Zabrze, ul. Wolności 408
14 lutego, godz. 19.00

Teatr Miejski w Gliwicach - ul. Nowy Świat 55/57
15–16 lutego, godz. 19.00; 17 lutego, godz. 18.00

Dom Pamięci Żydów Górnośląskich –
Gliwice, ul. Księcia JózefaPoniatowskiego 14
16 lutego (sobota), godz. 12.00
Oprowadzenie kuratorskie po wystawie
Żydzi na Górnym Śląsku

Fot. Paweł Janicki

Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1

13 lutego, godz. 10.00
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14 lutego, godz. 19.00

16–17 lutego, godz. 18.00
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Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śl. – Gliwice, ul. Konarskiego 18B
15 lutego (piątek), godz. 18.00

GAZETA MIEJSKA Gliwice

12

promocja

1/4 strony

w GAZECIE
MIEJSKIEJ Gliwice
1/4 strony (128x164mm), ceny bez VAT

Z£ +VAT

Mo¿esz te¿ wykupiæ abonament, czyli sta³¹
publikacjê w ka¿dym wydaniu. Koszt za miesi¹c
to 720 z³

164 mm

300

1 wydanie/1 tydzieñ: 300 z³
2 wydania/2 tygodnie:540 z³
3 wydania/3 tygodnie: 720 z³
4 wydania/4 tygodnie: 840 z³

INNE FORMATY REKLAM

450
Z£+23%VAT

220

Z£+23%VAT

128 mm

CA£A STRONA
260x332mm

1/2 STRONY

260x164mm

1/8 STRONY
128x80mm

750
Z£ +23%VAT

RABATY
za wznowienie
reklamy
.................................
2x -10%
3x -20%
4x -30%
abonament -40%

KONTAKT: redakcja@gazeta-miejska.pl tel. 32 230-84-51, kom 503 10-60-19, pn.-pt. 10-16.00
Pe³ny CENNIK REKLAM: www.gazeta-miejska.pl/cennik.php

GAZETA MIEJSKA Gliwice

www.gazeta-miejska.pl

12–18.02.2019 (nr 913)

