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Kierujący pojazdami muszą 
pamiętać o zmianie oznako-
wania,  uwzględniającym po-
prowadzenie ruchu pojazdów 
po jednym pasie w każdym 
kierunku i zajęcie pod roboty 
trzeciego pasa

Żeby je ominąć, kierowcy mu-
szą nie raz uprawiać jazdę 
slalomem. Ani to wygodne, ani 
bezpieczne, a trasa po wybo-
istej drodze może skończyć 
się urwaniem koła lub nawet 
uszkodzeniem zawieszenia. 

Na ul. De Gaulle’a, na odcinku 
od 1 Maja, na pewno już nie 
będziecie na wyboje narzekać. 

Ekipy drogowców pełną parą 
pracują nad ich usuwaniem. 
Zależnie od potrzeb, roboty 
będą prowadzone w dzień, na 
odcinku, gdzie możliwe jest 
poprowadzenie ruchu dwoma 
pasami lub w nocy, na zwężo-
nym odcinku ulicy pod wiaduk-
tem oraz w przypadku wystą-
pienia zbyt dużych zakłóceń w 
ruchu. Dzięki takiej organizacji 
prac, nie będą one uciążliwe 
dla mieszkańców okolicznych 
budynków. 

Przewidywany czas zakończe-
nia robót to koniec lipca br., 
ich koszt zależny będzie od za-
stosowanej technologii. Będą 

one znane dopiero po 
demontażu uszkodzonych 
warstw konstrukcyjnych jezd-
ni. Roboty pilotowane są przez 
Wydział Infrastruktury Komu-
nalnej zabrzańskiego magi-
stratu. 

W ubiegłym tygodniu drogowcy 
pracowali na odcinku ulicy Go-
ethego przy budynku ZEC-u.
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Drogowcy naprawiają nawierzchnię na ulicy gen, De Gaulle‘a. 
Prace trwają na odcinku od ul. 1 Maja do wiaduktu kolejowego

Wyboje 
znikną
Uciążliwy, wyboisty odcinek przesta-
nie być zmorą kierowców podróżują-
cych przez centrum Zabrza. Roboty 
już się rozpoczęły. 

W ubiegłym tygodniu 
remontowano także 

nawierzchnię przy Goethego

Usuwanie wybojów na 
De Gaulle’a

Dokument został już podpi-
sany przez prezydent miasta, 
Małgorzatę Mańkę - Szulik. 
Robocza nazwa projektu to 
„Wdrożenie Kompleksowego 
Systemu Obiegu Dokumentów 
w Gminie Zabrze w powiązaniu 
z platformą SEKAP”. 

Brzmi skomplikowanie, ale 
tylko na pozór. Jego realizacja 

zagwarantuje sprawną wymia-
nę danych pomiędzy wszystki-
mi jednostkami miejskimi oraz 
zapewni elektroniczną obsługę 
klienta poprzez udostępnia-
nie usług publicznych online. 
W projekcie bierze udział 98 
jednostek miejskich oraz 22 
lokalizacje Miejskiej Biblioteki 
Publicznej.
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Sprawdź, czy będą rów-
nież na twojej ulicy. 
Chcesz pozbyć się odpa-
dów wielkogabarytowych 
lub np. starych mebli, ale 
nie chcesz robić tego na 
własną rękę? Będziesz 
miał ku temu okazję. W 
Zabrzu kontynuowana jest 
akcja podstawiania konte-
nerów na odpady. Zobacz, 
gdzie ich szukać w ciągu 
najbliższych dni

22-25 lipca
Szymały 2  
Oświęcimska 50 
Styki 8 
Sejmowa 27 
Tyska 20  
Mendego 10 
Mendego 28 
Obrońców Westerplatte 31 
Olsztyńska 6 
Knosały 1 
Żywiecka 1 
Sportowa 24 
Rogera 3 
Akacjowa 1 
Chmielna 4 
Czołgistów 33

UWAGA! 
Nie wrzucać gruzu!

Znów 
podstawią 
kontenery

Załatwianie formalności w urzędzie 
będzie szybkie, łatwe i przyjemne 

Z korzyścią 
dla petenta
Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację 
programu informatycznego, który w praktyce 
usprawni obieg dokumentów pomiędzy wydziała-
mi i jednostkami. Zabrze dostało na ten cel  
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji ponad 1,3 mln zł. 

Bona Fides organizuje w Katowicach bezpłatne warsz-
taty z dostępu do informacji publicznej

Miej orientację, 
obywatelu!
Bezpłatne warsztaty 
dla organizacji poza-
rządowych z zakresu 
dostępu do informacji 
publicznej organizuje 
Stowarzyszenie Bona 
Fides. 

Warsztaty odbywają się w 
ramach projektu Przejrzysta 
Temida. Zgłosić swój udział 
może każda organizacja trze-
ciego sektora. Zaplanowano 
je od 1 do 3 sierpnia oraz od 
4 do 6 sierpnia.  

Warsztaty będą poświęcone 
praktycznym ćwiczeniom. 
Uczestniczy nauczą się m.in. 
jak napisać pismo z prośbą o 
udzielenie informacji publicz-
nej do sądów powszechnych, 
prokuratur i innych jednostek 
władzy publiczne, w jaki spo-
sób we wnioskach powoły-
wać się na definicje i zapisy 
prawne związane z takimi po-
jęciami jak: „prawo do infor-
macji”, „prawo dostępu do 
informacji publicznej” i „infor-
macja w sprawie publicznej” 

w oparciu o zapisy Konstytu-
cji RP. Uczestnicy dowiedzą 
się ponadto, co zrobić, kiedy 
dana jednostka czy urząd nie 
chce udzielić nam informacji.  
 
Warsztaty będą sie odbywały 
w siedzibie Stowarzyszenia 
Bona Fides przy ul. Warszaw-
ska 19 ( I piętro) w Katowi-
cach. Poprowadzi je Michał 
Benarczyk, doktor prawa na 
Uniwersytecie Wrocławskim, 
autor licznych publikacji 

poświęconych dostępowi 
do informacji publicznej i 
ochronie danych osobowych.  
Zapisy przyjmowane są na 
bieżąco w siedzibie Bona 
Fides. 

Więcej informacji pod nu-
merem: 32 203 12 18 lub 
adresem mejlowym: agata@
bonafides.pl
Uwaga! O przyjęciu na szko-
lenie decyduje kolejność 
zgłoszeń. 
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