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Cena gazety
z dodatkiem 1 zł

Koniec
taryfy
ulgowej

Policja: „Czas na
przyzwyczajenie się do
zakazu ruchu na
ul. Siemińskiego minął.”
Posypią się mandaty?
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Zakaz ruchu na ul. Siemińskiego obowiązuje
od 1 sierpnia. Ograniczenie nie dotyczy
autobusów linii A4 i rowerzystów, a także
dojazdu do posesji. Pierwszy miesiąc
od wprowadzenia zmian można
AGD OUTLET
uznać za dowód na to, że
AGD Outlet z rynku UE i krajowego
w zdecydowanej większości
nowe / powystawowe / używane
kierowcy jeżdżą na pamięć.
pralki, suszarki, lodówki, zmywarki, zamrażarki,
lodówki Side By Side, pralko-suszarki, piekarniki,
kuchnie elektryczne, płyty ceramiczne i indukcyjne.
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Sklep Firmowy, Pyskowice,
ul. Armii Krajowej 28,
500 26-78-78, 603 79-00-69

1 modu³ (40x38mm), bez VAT
1 wydanie/1 tydzieñ: 125 z³
2 wydania/2 tygodnie: 225 z³
3 wydania/3 tygodnie: 300 z³
4 wydania/4 tygodnie: 350 z³
Mo¿esz te¿ wykupiæ abonament,
czyli sta³¹ publikacjê w ka¿dym
wydaniu. Koszt za miesi¹c
to 300 z³
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Zakończono modernizację
bloku porodowego
5 jednoosobowych sal porodowych (każda z dostępem do
łazienki), klimatyzacja, system
monitorowania bezpieczeństwa oraz nowe instalacje
wewnętrzne – to efekt ponad
4-miesięcznej modernizacji
gliwickiej „porodówki”.
Całościowy koszt szpitalnej inwestycji wyniósł ponad 3 mln zł.
Największą część prac (wartości
ponad 2,2 mln zł) zrealizowano w ramach unijnego projektu
„Poprawa jakości świadczonych
usług medycznych w zakresie
koordynowanej i kompleksowej
opieki nad matką i dzieckiem
w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Gliwicach”.
– Nasz blok porodowy został
doposażony w specjalistyczny
sprzęt medyczny – komfortowe
łóżka porodowe, inkubator noworodkowy, stanowisko resustacyjno-pielęgnacyjne dla noworodka
oraz aparat USG. W ramach tego
projektu dofinansowanie z Funduszy Europejskich stanowiło
około 1,8 mln zł. Dodatkowe

się politycy i samorządowcy.
Obecni byli zarówno przedstawiciele obecnej władzy – wojewoda Jarosław Wieczorek,
poseł Jarosław Gonciarz oraz
radny sejmiku Bartłomiej Kowalski, jak i gliwicki kandydat opozycyjnej koalicji PO-KO
w nadchodzących wyborach do
Senatu, prezydent Zygmunt
Frankiewicz.

(żms)/UM(kik)

prace, nieobjęte pierwotnym projektem, zostały wsparte finansowo przez Miasto Gliwice, które
przekazało na tę realizację około
pół miliona złotych. Pozostałe
koszty pokrył szpital z własnych
środków – mówi dr Beata Sadownik, prezes Szpitala Wielospecjalistycznego w Gliwicach.
Fundusze te pozwoliły na remont korytarza doprowadza-

jącego do bloku porodowego,
zakup nowoczesnych sprzętów
i aparatury medycznej – inkubatora do transportu noworodka z respiratorem, dodatkowego łóżka porodowego, 2
niezwykle komfortowych wanien porodowych, 19 klimatyzatorów do sal pacjentek na
położnictwie i patologii ciąży
oraz nowych sufitowych lamp
zabiegowych.

Otwarcie
porodówki
po remoncie
w trakcie kampanii wyborczej
Przy okazji prezentacji zmodernizowanego bloku porodowego, na konferencji prasowej wyjątkowo licznie pojawili

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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F ot. Miasto Gliwice/facebook.com

W poprzedni
wtorek odbyła
się prezentacja
bloku porodowego w Szpitalu Wielospecjalistycznym
w Gliwicach po
modernizacji.
Jego remont
i doposażenie
zostały zrealizowane dzięki
środkom z UE,
budżetu szpitala oraz miasta.

gliwice
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Miały usprawniać ruch
i poprawiać bezpieczeństwo, ale z upływem lat znalazły wielu
przeciwników. Krytykowane są za uprzedmiotawianie pieszych,
a w ich działaniu niektórzy dopatrzyli się
nawet… łamania
konstytucji..
Żółte przyciski na przejściach
dla pieszych, bo o nich mowa,
w Gliwicach mają się dobrze.
Na ponad 60 skrzyżowaniach
jest ich bagatela 540.

BYĆ PIESZYM
W GLIWICACH.
I NIE ZWARIOWAĆ
Jeśli rzeczywiście żółte przyciski dyskryminują pieszych
to w mieście mają mocnego
sojusznika – system detekcji
ruchu, tzw. “inteligentną sygnalizację świetlną”. To projekt, którym miasto lubi się
chwalić i za który otrzymało
kilka nagród m.in. tytuł “Ambasadora innowacyjności”.
Wielomilionowa inwestycja

chwalona jest za zwiększenie przepustowości na kluczowych odcinkach dróg i
skrócenie czasu przejazdu
samochodów. Zapomina się,
że na marginesie (a właściwie
chodniku) tego sukcesu stoi
gliwiczanin, który postanowił
wybrać się w miasto siłą własnych nóg.
Bo to właśnie system detekcji w imię przepustowości
przytrzymuje go na każdym
skrzyżowaniu o kilkanaście
bądź kilkadziesiąt sekund
dłużej. Teoretycznie system
może skracać dla niego
czas oczekiwania na zielone
światło, w praktyce pieszy
w łańcuchu komunikacyjnym
zajmuje miejsce na samym
jego końcu.
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Kiedy czas przejazdu autem zostaje skrócony,
gliwicki pieszy
przechodzi prawdziwą lekcję
cierpliwości.
A kiedy – zdawałoby się – egzamin z “oczekiwania na zielone”
został zdany, pojawia się języczek u wagi – żółty przycisk, bez
którego włączenia, pieszy przez
przejście nie przejdzie.

ŻÓŁTE PRZYCISKI
NIE PRZYSPIESZAJĄ, A JEDYNIE
WARUNKUJĄ
„ZIELONE”
Naciśnięcie żółtego przycisku
na przejściu przyspiesza zapalenie zielonego światła – to mit!
„Przyciski dla pieszych warunkują włączenie zielonego światła
dla pieszego” – informuje nas
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach. Bez naciśnięcia przycisku
pieszemu nie zapali się zielone
światło. Tak skonstruowane są
skrzyżowania w Gliwicach, ale
też w wielu miastach w Polsce.
Przyjmując fachową terminologię, system działa w sposób
„acykliczny” i „akomodacyjny”.
Gdyby tak nie było, „zielone” włączałoby się bez względu na to
czy są piesi na przejściu czy nie.
Założenia brzmią racjonalnie,
ale w połączeniu z gliwickim systemem detekcji tworzą pieszą

gehennę. Szukając przykładu
wzięliśmy do obserwacji dwa
skrzyżowania o dużym ruchu,
znajdujące się w pobliżu siedziby ZDM: Andersa-Styczyńskiego i Kościuszki-Daszyńskiego.
Na każdym z nich powtarzał się
podobny schemat – pieszy po
podejściu do przejścia i naciśnięciu przycisku często nie
otrzymywał zielonego światła
mimo zmiany cyklu dla samochodów. Usterka? Bynajmniej.
– Programy wszystkich sygnalizacji świetlnych zostały zaktualizowane. Obecnie sygnał zielony dla
pieszych może zostać „przyznany” tylko na początku określonej
fazy – wyjaśnia Jadwiga Stiborska, rzecznik prasowy ZDM.

W praktyce takie rozwiązanie
sprawia, że pieszy
musi czekać na
zielone przez dwie
zmiany cyklu.

Fot. 24gliwice.pl

Żółte
„przyciski”
zmorą
pieszych?
I tak na Andersa-Kościuszki
pieszy ma do dyspozycji czas
zredukowany do minimum,
choć zgodny z ministerialnym
rozporządzeniem. Według tych
przepisów najniższa prędkość
pieszego to 1,4 sekundy na
metr. Jak to wygląda w praktyce? Zdrowy człowiek zdąży.
Ale np. z małym dzieckiem nie
sposób zmieścić się w wyznaczonych widełkach czasowych.
Przejście i tak kończy się przy
zapalonym czerwonym, choć
auta jadące równolegle jeszcze
długo mają zielone światło.

WIĘCEJ
INNOWACYJNOŚCI
– ALE TAKŻE DLA
PIESZYCH
Żółte przyciski trafiły na cenzurowane w wielu miastach Polski,
bo to problem nie tylko gliwicki.

Nic dziwnego, że wśród mniej
cierpliwych zdarza się przechodzenie na czerwonym (klasyczny
przykład to wysepka z sygnalizacją świetlną u zbiegu ul. Wyszyńskiego i Dworcowej). Drogowcy
widzą jednak w tej metodzie uzasadnienie dla bezpieczeństwa.

– Sam fakt, że pieszy musi
grzecznie „poprosić” o przejście przez ulicę, nacisnąć guzik
i odczekać na pozwolenie, czyni
go na poznańskiej ulicy uczestnikiem ruchu drugiej kategorii
– pisał na łamach „Gazety Wyborczej” Michał Beim z Instytutu Sobieskiego, prawicowego
think-tanku zajmującego się
m.in. transportem publicznym.

– Część pieszych widząc światło
zielone wchodzi na przejście bez
upewniania się, że nic im nie
zagraża, a niektórzy piesi wręcz
wbiegają na przejście. Dlatego,
bezpieczniej jest skumulować
grupę pieszych i przepuścić
grupę w „węższym” okienku
czasowym – mówią drogowcy.

W Warszawie Stowarzyszenie
Zielone Mazowsze już w 2014
roku podjęło próbę walki z
przyciskami literą prawa – szukając wsparcia w Konstytucji.
Podnoszono wówczas łamanie
zasady niedyskryminacji w życiu
społecznym oraz wsparcia dla
osób niepełnosprawnych. I choć

www.gazeta-miejska.pl

sama inicjatywa sukcesu nie
osiągnęła, w stolicy problem
zaistniał, a Warszawa przystąpiła w tym roku do montażu
czujników detekcji, które tak jak
samochody, wychwycą pieszych
i zapalą zielone światło.

Co ciekawe również w Gliwicach
szuka się innego
rozwiązania.
– W ubiegłym roku przeprowadzono testy automatycznej detekcji pieszych na skrzyżowaniu
z sygnalizacją świetlną z wykorzystaniem kamery termowizyjnej.
Obecnie prowadzone są testy
z wykorzystaniem radarowego
detektora pieszych i rowerzystów
– mówi Jadwiga Stiborska.
Data wprowadzenia nowinek
na razie nie jest znana. Nie jest
pewne też czy w ogóle takie
czujniki zostaną zainstalowane.
Przeszkodą mogą być wysokie
koszty. W przypadku żółtych przycisków w Gliwicach koszt jednego wraz z montażem wyniósł
ok. 900 złotych. Łącznie wydano
więc na ten cel blisko pół miliona złotych. Wydatki na kolejne
czujniki w dobie zapowiadanych
przez prezydenta Frankiewicza
cięć w budżecie na remonty
chodników i dróg wydają się więc
potrzebą niższego rzędu.
A warto by w mieście, które
szuka rozwiązań „smart”, innowacyjność łączyła się ze zrównoważonym rozwojem, a z nowinek
technologicznych korzystali wszyscy mieszkańcy.


Michał Szewczyk
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ogłoszenia drobne

JAK ZAMÓWIÆ OG£OSZENIE DROBNE?
W BIURZE OG£OSZEÑ

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

PRZEZ INTERNET

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

...................................................
usługi
ÔÔ !Czyszczenie dywanów
(u klienta lub odbiór) tapicerek. Sprzątanie. Mycie okien.
Firma Blitz. Tel. 32-234-21-72,
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.

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

zdrowie

ÔÔ OPIEKA NAD GROBAMI
mycie sprzątanie jednorazowe
i cykliczne tel 883-694-049.
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.

praca

Koszt tekstowego
og³oszenia drobnego
ju¿ od 12 z³otych

ÔÔ Protezy NFZ bez kolejek.
Naprawy ekspresowe. NARKOZA - protezy natychmiastowe. DENTINAL, ul. Dolnych
Wałów 20. 322313995,
505019324.

auto-moto

Przy wielokrotnych
emisjach jeszcze
taniej, od 6 z³otych

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

ÔÔWęgiel workowany i luzem, orzech, ekogroszek,
groszek z KWK Knurów,
Sośnica, Piast, Ziemowit.
Dowóz do klienta.
Kontakt: 515-191-401.
www.stalmet-skup.pl
REKLAMA
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Pełne wydanie
Gazety Miejskiej
znajdziesz również
w internecie

.

ÔÔ SKUP AUT: CAŁE, USZKODZONE, DO WYREJESTROWANIA. TEL 666.877.616.

inne

www.gazeta-miejska.pl

ÔÔBOUTIQUE LAPLAYA78,
odzież dla kobiet z klasą
i inne. Gliwice, Okrzei 11.
Tel. 601-490-293.
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ÔÔKUPIĘ książki stare
nowe używane DOJADĘ
DO KLIENTA Płatne gotówką 662-330-579.

ÔÔOferuję pracę na
magazynie stali w Gliwicach. Obsługa suwnicy
mile widziana. Telefon
508-225-323.

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

ÔÔ Praca -murarz Belgia.
Tel. 794 056 393.

REKLAMA
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.

.
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ÔÔZatrudnię na dobrych
warunkach pracownika
ogólnobudowlanego.
607-939-760

finanse

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

ÔÔKREDYT ODDŁUŻENIOWY 50 tys rata 549
zł, bezpłatny dojazd, Tel:
730 809 809.

Biuro czynne
pn-pt: w godz. 10-16.00
redakcja@gazeta-miejska.pl
www.gazeta-miejska.pl
Redakcja
Marcin Fabrykowski
(redaktor naczelny)
marcin@gazeta-miejska.pl
¯aneta Mrozek-Siewierska
zaneta@24gliwice.pl
Micha³ Szewczyk
michalszewczyk@24gliwice.pl

nieruchomości
ÔÔ KUPIĘ MIESZKANIE ZA
GOTÓWKĘ! Może być zadłużone, z problemem prawnym.
737 938 416.
REKLAMA
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Sk³ad
£ukasz Gawin
lukasz@24gliwice.pl
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Kto zastąpi
Z. Frankiewicza?
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PREZYDENT JUŻ WIE, KOGO ZAPROPONUJE NA SWOJEGO NASTĘPCĘ.
Zobacz ten
materiał TV
Wystarczy do widocznego
obok kodu przyłożyć smartfon z dostępem do internetu i czytnikiem kodów QR

Prezydent podjął już decyzję,
ale nie chciał na razie wskazać,
o którego z zastępców chodzi.
– Nastąpi to (ujawnienie kandydata – red.) wtedy, gdy będzie
na to pora. Przed wyborami
mówienie o tym, to jest, delikatnie mówiąc, dzielenie skóry
na niedźwiedziu – powiedział
prezydent.

Nieoficjalnie mówi się, że będzie to I zastępca, 60-letni
Adam Neumann. Kandydatura
III zastępcy Krystiana Tomali
wydaje się mało prawdopodobna, podobnie, jak sprawującego funkcję zaledwie od
lutego II zastępcy prezydenta,
Mariusza Śpiewoka.
Podczas wspólnej konferencji prasowej z udziałem Z.
Frankiewicza (kandydata do
Senatu) i M. Golbik (lidera listy KKW Koalicja Obywatelska
PO .N iPL Zieloni do Sejmu)
największe zainteresowanie
dziennikarzy wzbudziły oczywiście motywy dość zaskakującej decyzji prezydenta
o kandydowaniu.
– To nie jest pochopna decyzja,
tylko efekt tego, co się dzieje
w Polsce. to co już się stało i co

reklama
w Gazecie
Miejskiej

jest zapowiadane i stanie się
w najbliższym czasie, to może
być koniec samorządu, jaki znamy. Mało kto zdaje sobie z tego
sprawę, ja akurat interesuje się
tymi sprawami, śledzę je bardzo
dokładnie (…) i stawiam tezę,
że przy tym zamachu finansowym na samorząd, który teraz
obserwujemy, za rok samorząd
się może zrobić niewydolny.
Tacy jak ja będą odchodzili
z samorządu, tylko to się wtedy może odbywać w niesławie,
bo będzie się mówiło o nas, że
sobie nie dajemy rady – mówi
prezydent.

38 mm

– Nigdy tutaj nie pracowałem
sam, budowałem zespół, który funkcjonował na podstawie
daleko idącego zaufania. Mam
grono bardzo dobrych, doświadczonych współpracowników,
i zamierzam wskazać osobę,
na którą będę prosił gliwiczan,
aby w razie czego oddali głos,
jeżeli ja się dostanę do parlamentu. Nie ukrywam, że zamierzam wskazać jednego ze
swoich zastępców – deklaruje
Z. Frankiewicz.

Fot. ŁG/24gliwice.pl

Już prawie wszystko jasne.
Na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej prezydent Zygmunt
Frankiewicz ujawnił, że po
jego ewentualnej wygranej
w wyborach do parlamentu,
będzie namawiać do głosowania na jednego ze swoich
zastępców.

– To nie jest
ewakuacja, ja właśnie stawiam czoło
temu co się dzieje
i podejmuję wyzwanie, a nie się gdziekolwiek chowam.
Zawsze tak robię

się dzieje, mogę powiedzieć,
nawet dość szeroko w Polsce
i zamierzam to wykorzystać
do obrony tego samorządu.
(…) Stąd ta moja decyzja
o kandydowaniu w trakcie
kadencji. Dla części gliwiczan
to może być odejście bardzo
akceptowalne, jako, że były
też takie głosy, że 26 lat to
bardzo długo.

– dodaje Z. Frankiewicz. –
Zgromadziłem dość duży
potencjał, liczą się ze mną
nie tylko ludzie w samorządzie i mam wpływ na to co

Prezydent nie zostawia suchej
nitki na rządach Prawa i Sprawiedliwości.
– Myślę, że PiS-u należy się
obawiać, dlatego, że to co

50
Z£ +VAT
40 mm

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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robi z Polską jest groźne. To,
że się w tej chwili wszystkim wydaje, że jest świetna
koniunktura, są pieniądze,
500 plus, premier opowiada
bajki o sytuacji gospodarczej, to jest ukrywanie faktu,
że pod większością najważniejszych dziedzin naszego
życia są podłożone miny, które eksplodują, i to obawiam
się, że wnet. Jakby przyszło
spowolnienie gospodarcze,
to się to wszystko rozsypie
jak domek z kart – ostrzega
Z. Frankiewicz.

(oprac. mf)
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Pe³ny CENNIK REKLAM: www.gazeta-miejska.pl/cennik.php

GAZETA MIEJSKA Gliwice

6

gliwice

Fot. KMP Gliwice

Koniec taryfy ulgowej

Gliwicka policja po pierwszym miesiącu zakazu ruchu na ul. Siemińskiego wie
już, że kierowcy się do niego nie stosują. Teraz zamierza to zmienić – radiowozy
drogówki będzie można tam spotkać codziennie, o różnych porach dnia.
Zakaz ruchu na ul. Siemińskiego obowiązuje od 1 sierpnia.
Ograniczenie nie dotyczy autobusów linii A4 i rowerzystów,
a także dojazdu do posesji.
Pierwszy miesiąc od wprowadzenia zmian można uznać za
dowód na to, że w zdecydowanej większości kierowcy jeżdżą
na pamięć.

Zatrzymywani,
najczęściej
tłumaczą, że „zawsze tędy jeździli,
a znaku zakazu nie
zauważyli”. Kończy
się okres ulgowego traktowania
– będą nakładane
mandaty i punkty
karne.

skontrolowali kilkunastu kierowców. Tych, którzy świadomie złamali przepisy, ukarano
mandatami karnymi, takich
kierowców było 13, trzech innych pouczono.
Woonerf na ul. Siemińskiego
został oddany do użytku 30
marca 2018 r. Znajduje się
on na 250 m odcinku ulicy, od
skrzyżowania ul: Kozielskiej,
Daszyńskiego, Sobieskiego
i Jasnogórskiej do al. Korfantego.

kierowani na
gliwicki woonerf.
– Przypomnijmy: niestosowanie się do znaku B-1 „zakaz
ruchu w obu kierunkach” grozi
mandatem karnym od 50 do
500 zł i 5 punktami karnymi
– przestrzega Słomski.

– Dodajmy, że kierowcy niestosujący się do przepisów
karani są nie tylko przez policję i straż miejską na miejscu
zdarzenia. Kary nakładane
są też post factum. Do służb
trafiają coraz liczniejsze zawiadomienia od mieszkańców, którzy zarejestrowali
wykroczenia kierowców za

– Do tej pory przejeżdżający
woonerfem byli traktowani
ulgowo – policjanci najczęściej
stosowali pouczenia. Czas na
przyzwyczajenie się do nowego
rozwiązania drogowego minął
– nie będzie już taryfy ulgowej
– przekazuje podinspektor Marek Słomski, oficer prasowy
KMP Gliwice.

W ostatnich dniach sierpnia
policjanci ruchu drogowego

GAZETA MIEJSKA Gliwice

pomocą aparatu lub kamery.
W takich przypadkach każdorazowo wszczynane jest
postępowanie – podkreśla
podinspektor.

karnymi. Chyba że kierowca
ma wątpliwości co do prawdziwości filmiku – wówczas
postępowanie kierowane jest
do sądu.

Jeśli kierowca przyznaje się
do popełnienia wykroczenia,
sprawa najczęściej kończy
się mandatem i punktami

Po otrzymaniu
materiałów z policji sąd w trybie
uproszczonym
może ukarać kierowcę grzywną
bez konieczności
przeprowadzenia
rozprawy.
Jeśli kierowca zgłosi sprzeciw,
sprawa toczyć się w normalnym trybie i wówczas należy
liczyć się z tym, że sąd wyda
wyrok nie tylko na podstawie
filmu czy zdjęć, ale zazwyczaj
będzie chciał przesłuchać
świadka zdarzenia, który je
zarejestrował.

Każdego dnia,
o różnych porach
policjanci ruchu
drogowego będą
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Część kart ŚKUP traci ważność

Okres żywotności kart ŚKUP
został przewidziany na 4 lata.
Wraz z końcem tego miesiąca wydawane od 2015 roku
karty będą zatem kolejno tracić swoją ważność. W związku z tym Zarząd Transportu
Metropolitalnego zachęca
wszystkich posiadaczy kart
ŚKUP do sprawdzenia daty
ważności swoich kart oraz
ich wymiany. Data ważności
nadrukowana jest na każdej
karcie w formacie mm/rr. Karta ważna jest do końca miesiąr

e

k

l

a

m

a

.

.

.

.

Fot. 24gliwice.pl

Najwcześniej wydane karty ŚKUP
tracą swoją ważność. Pasażerowie, którzy dysponują kartami
ważnymi do września i października, czym prędzej powinni wymienić je na nowe. Ci, którzy to
zrobią na czas i możliwie szybko,
nie poniosą żadnych kosztów
oraz unikną ewentualnych kolejek i dodatkowych formalności.
ważności obecnej, bilety, środki
oraz ulgi zostaną
przeniesione.

ca nadrukowanego na karcie
(np. 10/19 oznacza, że karta
jest ważna do ostatniego dnia
października 2019 r.).

Nową kartę
można zamówić
bezpłatnie. Osobom, które odbiorą nową kartę
przed upływem
.
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sprawdzić datę ważności swojej karty i – po drugie – możliwie wcześnie postarać się
o wyrobienie nowej – dodaje.
Wniosek można złożyć przez
internet na Portalu Klienta lub
w Punktach Obsługi Pasażera
i Punktach Obsługi Klienta.
W przypadku kart niespersonalizowanych wystarczy zgłosić
się do Punktu Obsługi Klienta,
gdzie karta zostanie wymieniona od ręki. W przypadku kart
spersonalizowanych nie trzeba
uaktualniać fotografii, może

– Pasażerowie mogą wymienić
swoją kartę ŚKUP na 3 miesiące przed upływem daty jej
ważności – wskazuje rzecznik
prasowy Michał Wawrzaszek.
– Zachęcamy zatem do tego,
aby – po pierwsze – już teraz
.
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.
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.
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.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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zostać użyta dotychczasowa.

liwy wyłącznie w trybie reklamacyjnym.

Wymiana karty ŚKUP oraz
odbiór nowej w ciągu 30 dni
od złożenia wniosku i przed
upływem daty ważności starej
skutkuje przeniesieniem na
nową kartę wszystkich zapisanych na starej karcie biletów,
środków pieniężnych oraz ulg.
Zarząd Transportu Metropolitalnego wskazuje, że po upływie terminu ważności starej
karty, wykup uprawnień na
niej zapisanych będzie moż.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ponadto przedstawiciele organizatora przewozów proszą
podróżnych o składanie wniosków na wymianę karty ŚKUP
z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem ze względu na
cykl produkcji kart.
Szczegółowe informacje można uzyskać w punktach obsługi
ZTM oraz na infolinii (800 16
30 30).
.

.

.

.

.

.

.

.

.
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0,5 mln
ods³on
miesiêcznie
www.24gliwice.pl
najczêœciej odwiedzany
portal informacyjny w Gliwicach
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Łatwiej
o parkowanie
przy
cmentarzu
Koniec z parkowaniem na dziko pod Cmentarzem Centralnym. Teren wzdłuż ul.
Okulickiego (przy bocznym wejściu na cmentarz) został utwardzony i uporządkowany. Jest to jednak rozwiązanie tymczasowe, do momentu realizacji jednego
z odcinków obwodnicy miasta.
Problem z miejscem parkingowym przy Cmentarzu
Centralnym istnieje od lat.
Kierowcy mają do dyspozycji
dwie możliwości obejmujące
łącznie kilkadziesiąt miejsc
parkingowych. Pierwsza od
strony wejścia głównego przy
ul. Kozielskiej, druga zlokalizowana na tyłach nekropolii,
z dojazdem od strony Drogi
Krajowej 88. Podczas uroczystości pogrzebowych, w święta
czy w weekendy, to za mało.

Kierowcy nie do
zakupy. Z tego
końca legalnie
też powodu niekorzystają też dawno Lidl wproz parkingów
wadził opłaty za
przy dyskontach, postój powyżej
blokując miej1,5 godziny.
sca tym, którzy Po uporządkowaniu terenu
ul. Okulickiego, sytuacja
przyjechali na przy
z parkowaniem znacznie się

Czas parkowania pod sklepem Lidla
ograniczono do 1,5 godziny

poprawiła.
– Realizacja była podyktowana
potrzebą zwiększenia komfortu
osób zmotoryzowanych odwiedzających cmentarz, a także
wyeliminowania łamania przepisów związanych z korzystaniem
z terenu wzdłuż ul. Okulickiego
– informuje Jadwiga Stiborska,
rzecznik prasowy Zarządu Dróg
Miejskich.
O remont zawnioskował w maju
tego roku radny Jacek Trochimowicz (KdGZF).
– Powstanie w tym miejscu oznaczonego parkingu z wjazdem
i wyjazdem w sposób zasadniczy
poprawiłoby komfort odwiedzin
grobów naszych bliskich, jak również wpłynęłoby na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym
– argumentował swój wniosek
do ZDM.

10–16.09.2019 (nr 940)
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Teren w lipcu
został utwardzony kruszywem.
Koszt przedsięwzięcia to 250
tysięcy złotych.
ZDM zastrzega, z inwestycja
„nie jest tożsama z budową
parkingu”. Tymczasowość
wprowadzonego rozwiązania
wynika z planów drogowych
dla ulicy Okulickiego.
– W przyszłości teren wzdłuż
ulicy przeznaczony zostanie
pod budowę południowo-zachodniej części obwodnicy
w rejonie Cmentarza Centralnego – podsumowuje Jadwiga
Stiborska.
(msz)
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Kino studyjne Amok

W Kulturalnej Ściądze
każdy znajdzie coś dla
siebie. Repertuar kin,
teatrów, koncerty muzyki rozrywkowej
i poważnej, wystawy
i spotkania. Z nami
niczego nie przegapisz.
11.09 środa
Dom Muzyki i Tańca - Zabrze, ul.
ul. Gen. de Gaulle’a 17

Między morzem a oceanem
reż. Isaki Lacuesta
dramat | Hiszpania 2018

Pub Oficyna - Zabrze, ul. Wolności
211
• 17.00 Spotkanie autorskie z
Wojciechem Chmielarzem
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.15 Maiden
• 18.15 Na zawsze razem
• 20.15 Yuli
Duża sala
• 16.00 Ból i blask
• 18.00 Polityka
• 20.30 Polityka

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.15 Maiden
• 18.15 Na zawsze razem
• 20.15 Yuli
Duża sala
• 12.30 Ból i blask - seans seniora
• 16.00 Ból i blask
• 18.00 Polityka
• 20.30 Polityka

13.09 piątek
Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu - ul. 3 Maja 19
• 17.00 wernisaż wystawy poplenerowej II Zabrzańskiego Pleneru
Malarskiego
Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 18.00 Najmrodzki, czyli dawno
temu w Gliwicach - spektakl / duża
scena
Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Teatralny 1

• 19.00 Królowie strzelców, sport
w cieniu imperium
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.15 Na zawsze razem
• 18.15 Yuli
• 20.15 Między morzem a oceanem
Duża sala
• 17.30 Ból i blask - Wykład prof.
Krzysztofa Kornackiego i projekcja
filmu
• 19.45 Polityka
Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 18.00 Kobieta idzie na wojnę
• 20.00 Kobieta idzie na wojnę

Tchnienie
reż. Rafał Szumski

Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 18.00 Kwiaty miłości
• 20.00 Kwiaty miłości

12.09 czwartek

13–15 września
godz. 20.15
17–19 września
godz. 20.15

Historia dwóch braci, którzy poszliw życiu bardzo różnymi ścieżkami i po latach spotykają się na wyspie San Fernando. Młodszy
Israel właśnie wyszedł z więzienia. Chce zacząć wszystko od
nowa, ale w nękanej bezrobociem Andaluzji trudno o pracę. Żyje
w poczuciu, że oprócz prochów, odsiadki i śmierci rodzinne miasto
nic mu nie oferuje. Od zejścia na przestępczą ścieżkę próbuje go
odwieść starszy brat Cheíto, marynarz, którego życie też nie jest
beztroskie. Film Lacuesty jest intymny, skupiony na postaciach,
ich gestach i ciałach, a jednocześnie żywiołowy jak flamenco i
epicki w ukazaniu kilkunastu lat z życia rodzeństwa. Kreśląc pejzaż
społeczny biednego Południa, reżyser unika protekcjonalnego
tonu, ujmuje zaś czułością i szacunkiem, z jakimi podchodzi
do bohaterów. Z niepozornych momentów udaje się Lacueście
nakreślić melancholijny portret trudnej braterskiej miłości, który
staje się także obrazem męskości w kryzysie nienadążającej za
współczesnością.

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

• 19.30 Please Stand-up! - Gospodarzem będzie fenomenalny Łukasz
Lotek Lodkowski. Gościem specjalnym będzie żywa legenda polskiej
muzyki, producent, instrumentalista, raper, Adam O.S.T.R. Ostrowski!
Wystąpi on specjalnie dla Was ze
swoim materiałem stand-upowym.
Na scenie pojawi się też śmietanka
polskiego stand-upu: Błażej Krajewski, Michał Leja, Tomek Kołecki,
Darek Gadowski, Jasiek Borkowski
i świetne supporty.Do zobaczenia u
Ciebie w mieście! Please Stand-up!

Gliwice,
ul. Dolnych Wałów 3

Pub Oficyna - Zabrze, ul. Wolności 211
12 września (czwartek), godz. 17.00
14 września
godz. 19.00
15 września
godz. 18.00

Teatr Miejski
w Gliwicach
ul. Nowy Świat 55/57

Fot. Michał Ramus | Teatr Miejski w Gliwicach

Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 18.00 Najmrodzki, czyli dawno temu
w Gliwicach - spektakl / duża scena
Restauracja Ormiańska - Gliwice,
Jana Siemińskiego 22

• 21.00 Yumi Ito & Szymon Mika
Duo - koncert / Śląski Jazz Club

GAZETA MIEJSKA Gliwice

Hala widowiskowo-sportowa Arena Gliwice – ul. Akademicka 50
14 września (sobota), godz. 20.00

www.gazeta-miejska.pl

12–13 września, godz. 18.00
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14.09 sobota

15.09 niedziela

Hala Arena Gliwice - ul. Akademicka 50
• 20.00 Il Volo - koncert

Dom Muzyki i Tańca - Zabrze, ul.
ul. Gen. de Gaulle’a 17
• 19.00 VII MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL IM. KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO W ZABRZU

Dom Muzyki i Tańca - Zabrze, ul.
ul. Gen. de Gaulle’a 17
• 19.00 VII MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL IM. KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO W ZABRZU
KONCERT IV SYMFONII
Wykonawcy:
Sinfonietta Cracovia
Krzysztof Penderecki - dyrygent
Rafael Payare - dyrygent
Program:
Krzysztof Penderecki- IV Symfonia
,,Adagio"
Krzysztof Penderecki- Adagio z III
Symfonii
Stanisław Moniuszko- Mazur z
opery Straszny Dwór
Robert Schumann- IV Symfonia
d-moll, op. 120
CK Wiatrak - Zabrze, ul. Wolności
395
• 19.30 MOTOSERCE - After Party
/ koncerty ALCOHOLICA, WHISKEY RIVER, ABSYNTH / Wstęp:
wolne datki do moto puszki
Klub Studencki Spirala - Gliwice,
ul. Pszczyńska 85
• 18.30 Moskwa, Redakcja, Bunkier - koncert
Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 19.00 Tchnienie - spektakl /
mała scena
Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Teatralny 1
• 18.00 Hotelowe manewry

11

Cameron Carpenter vs. Krzysztof
Penderecki
Wykonawcy:
Cameron Carpenter - organy
Sinfonietta Cracovia
Jurek Dybał - dyrygent
Program:
Krzysztof Penderecki – Serenada
na orkiestrę smyczkową
Krzysztof Penderecki – Trzy utwory
w dawnym stylu
Johann Sebastian Bach – Passacaglia i fuga c-moll, BWV 582
Johann Sebastian Bach – Koncert
A-dur na klawesyn (wersja na organy) i orkiestrę, BWV 1055
Howard Hanson – Symfonia 2
Romantyczna (w aranżacji C.
Carpentera)
Francis Poulenc – Koncert na organy, kotły i smyczki g-moll
Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 18.00 Tchnienie - spektakl /
mała scena
Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Teatralny 1
• 18.00 Mój boski rozwód
Pub Oficyna - Zabrze, ul. Wolności
211
• 20.00 SIKSA. Stabat Mater
Dolorosa

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3
Mała sala
• 16.15 Na zawsze razem
• 18.15 Yuli
• 20.15 Między morzem a oceanem
Duża sala
• 15.30 Polityka
• 18.00 Ból i blask
• 20.00 Polityka

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 11.00 Dziecięcy Salonik Filmowy
z nową Florką
• 13.00 Dziecięcy Salonik Filmowy
z nową Florką
• 16.15 Na zawsze razem
• 18.15 Yuli
• 20.15 Między morzem a oceanem
Duża sala
• 15.30 Polityka
• 18.00 Ból i blask
• 20.00 Polityka

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Kobieta idzie na wojnę
• 20.00 Kobieta idzie na wojnę

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Kobieta idzie na wojnę
• 20.00 Kobieta idzie na wojnę

Dom Muzyki i Tańca - Zabrze, ul. ul. Gen. de Gaulle’a 17
14 września (sobota), godz. 19.00; 15 września (niedziela), godz. 19.00

16.09 poniedz.
Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4

Kobieta idzie
na wojnę
• 18.00 Kobieta idzie na wojnę
• 20.00 Kobieta idzie na wojnę

17.09 wtorek

CK Wiatrak - Zabrze, ul. Wolności 395
14 września (sobota), godz. 19.30

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.15 Na zawsze razem
• 18.15 Yuli
• 20.15 Między morzem a oceanem
Duża sala
• 12.30 Pavarotti - seans seniora
• 15.30 Polityka
• 18.00 Ból i blask
• 20.00 Polityka

SIKSA.

Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 18.00 Kobieta idzie na wojnę
• 20.00 Kobieta idzie na wojnę

Stabet Mater Dolorosa
Klub Studencki Spirala,
Gliwice, ul. Pszczyńska 85
14 września (sobota), godz. 18.30

Pub Oficyna - Zabrze,
ul. Wolności 211
15 września (niedziela),
godz. 20.00

Zło wkrada się do miasteczka
Derry położonego w stanie
Maine co 27 lat. TO: Rozdział
2 ponownie gromadzi znanych
nam z części pierwszej, dorosłych już bohaterów, którzy
spotykają się prawie trzydzieści lat po wydarzeniach
przedstawionych w filmie TO.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - ul. 3 Maja 19
13 września (piątek), godz. 17.00
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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

10–16.09.2019 (nr 940)

