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Cena gazety
z dodatkiem 1 zł

W najbliższy piątek rusza rządowy
program „Rodzina 500+”

Bez dodatku GAZETA BEZPŁATNA
dostępna w wyznaczonych
punktach. Lista na str. 4

To będzie dla nas duża
pomoc – mówią
o programie „Rodzina
500+” Magdalena
Feist-Mróz i Piotr Mróz,
rodzice trojaczków
Tymka, Mateusza
i Mikołaja

Sięgnij po wsparcie
dla rodzin

Już od najbliższego piątku można składać wnioski o finansowe wsparcie wychowania dzieci w ramach
rządowego programu „Rodzina 500+”. W Zabrzu będą one przyjmowane m.in. w Miejskim Ośrodku
Pomocy Rodzinie. Dokumenty można składać osobiście lub przesyłać drogą elektroniczną.
– Do uczestnictwa w programie
uprawnione są osoby, które
mają pod opieką dzieci – mówi
Zbigniew Gurnacz, dyrektor
MOPR w Zabrzu. – O świadczenie już na pierwsze dziecko mogą ubiegać się rodziny,
w których dochód nie przekracza
800 zł netto na osobę lub 1200
zł w rodzinach wychowujących
niepełnosprawne dziecko. W pozostałych przypadkach świadczenie przysługuje na drugie
i każde kolejne dziecko w rodzinie – dodaje.
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Z pomocy skorzystają rodzice oraz
opiekunowie dzieci do ukończenia
przez nie 18 lat. 500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji,
podobnie jak inne świadczenia dla
rodzin. Świadczenie wychowawcze
nie będzie liczone do dochodu przy
ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin. O wsparcie ubiegać będą mogli się także samotni
rodzice, rodziny patchworkowe oraz
rodziny zastępcze, rodzinne domy
dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 kwietnia do
30 czerwca 2016 r., to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od
1 kwietnia. W przypadku złożenia
wniosku później prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca,
w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Szczegółowe informacje na temat
programu można znaleźć m.in. na
stronach www.um.zabrze.pl oraz
www.rodzina500plus.gov.pl.  (hm)

Od lat pomagamy rodzinom
Małgorzata Mańka-Szulik,
prezydent Zabrza
Zabrze należy do grona miast wspierających rodziny. Od wielu lat podejmujemy różnorodne działania skierowane do rodzin, w tym wielodzietnych
i zastępczych. Przykładem są programy „Rodzina na 5+” czy „Zabrzański Senior 65+”. Ich uczestnicy korzystają z szerokiej oferty zniżek
w miejskich instytucjach kultury i sportu. Do udziału w akcji skutecznie
zachęcamy także partnerów prywatnych. Nasze miasto jest inicjatorem
i koordynatorem Metropolitalnego Święta Rodziny. Jesteśmy przygotowani
na sprawną realizację programu „Rodzina 500 plus”, na który czekają
zabrzańskie rodziny.
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ZABRZE AKTUALNOŚCI

PRZED NAMI V ZABRZAŃSKI FESTIWAL TAŃCA
„IGRASZKI 2016”

fot. Dawid Klein/MOK

Występy
przedszkolaków
robią duże
wrażenie

MALUCHY
ZAWŁADNĄ SCENĄ
Do 15 kwietnia przyjmowane są jeszcze zgłoszenia uczestników V Zabrzańskiego
Festiwalu Tańca „Igraszki 2016”. Przesłuchania małych artystów planowane są
20 kwietnia. Najlepsi wystąpią podczas Koncertu Galowego.
– W tym roku już po raz piąty zapraszamy dzieci w wieku od 3 do
8 lat na scenę Miejskiego Ośrodka
Kultury w Zabrzu – uśmiecha się
Małgorzata Kamińska, zastępca
dyrektora ds. artystycznych MOK.
– Adresatem festiwalu są zarówno
przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły podstawowe, szkoły tańca jak i inne ośrodki kultury. Można

zgłaszać solistów, duety oraz układy zespołowe – dodaje.
Prezentacje taneczne oceniać będzie jury, które weźmie pod uwagę
pomysł taneczny, układ choreograficzny, technikę wykonania, dobór
muzyki, estetykę i dobór strojów
oraz ogólny wyraz artystyczny. Zgłoszenia przyjmowane będą do 15
kwietnia. Regulamin i karty zgło-

szeniowe dostępne są na stronie
www.mok.art.pl.
– Przesłuchania konkursowe odbędą
się 20 kwietnia. Potrwają od godziny
10. Natomiast 29 kwietnia, o godzinie 17 zapraszamy na Koncert Galowy. W tym dniu będziemy świętować
5-lecie festiwalu. Z tej okazji na
laureatów oraz publiczność czekać
będą niezapominane, jubileuszowe

atrakcje. Gwarantujemy wspólną zabawę pełną muzyki i tańca – podkreśla Małgorzata Kamińska.
Zabrzański Festiwal Tańca „Igraszki” organizowany jest przez Miejski
Ośrodek Kultury w Zabrzu oraz
Ośrodek Edukacji Baletowej i Tańca Współczesnego Gronex. Impreza co roku przyciąga setki małych
artystów.
(hm)

RUSZAJĄ PRZESŁUCHANIA 62. FESTIWALU
KULTURY MŁODZIEŻY SZKOLNEJ IM. N. KROCZKA

ZATAŃCZĄ
I ZAŚPIEWAJĄ
W piątek 1 kwietnia rozpoczną
się przesłuchania konkursowe
62. Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej im. Norberta
Kroczka. W tym roku zgłosiło
się 1,1 tysiąca uczestników.
Będą rywalizować w ramach
Dnia Teatru, Dnia Tańca i Dnia
Muzyki.
Przesłuchania odbywają się
w Miejskim Ośrodku Kultury
przy ul. 3 Maja, Dzielnicowym
Ośrodku Kultury w Pawłowie
oraz Młodzieżowym Domu
Kultury nr 2. Uczestnicy będą

oceniani przez profesjonalnych
jurorów, m.in. dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach Adama Pastucha oraz
zastępcę dyrektora ROK Małgorzatę Mazur.
Szczegółowy
harmonogram
przesłuchań dostępny jest na
stronie www.mdk2.zabrze.pl.
Koncert Galowy odbędzie się
25 kwietnia w Teatrze Nowym.
Na godzinę 10 zaplanowano
Galę Teatrów, o godzinie 17
rozpocznie się Koncert Galowy
Dnia Muzyki i Tańca.
(hm)

Przesłuchania ruszają w tym tygodniu

OGŁOSZENIE....................................................................................................................................................................
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co, gdzie, kiedy?
ÔÔ Futra skóry kożuchy –
szycie przeróbki. Dojazd do
klienta. Tel. 608-247-990.

usługi
ÔÔ !Czyszczenie dywanów (u
klienta lub odbiór) tapicerek.
Sprzątanie. Mycie okien. Firma Blitz. Tel. 32-234-2172,
kom.510-286-736.
ÔÔ AGD. Naprawa pralek,
lodówek, term, ogrzewaczy,
montaż instalacji i usuwanie
awarii. Tel. 694-506-777.

ÔÔ KAFELKOWANIE, Panele,
Malarskie. TANIO!!! Tel. 787672-048.

ÔÔ Przewozy do Niemiec pod
adres. Tel. 692-451-442.

ÔÔ LOTNISKO. Dowóz i
przywóz. Rabat dla stałych
klientów. Tel. 608-098-334.

ÔÔ Pianino - strojenie i naprawa. 662-046-560.

ÔÔ Meble kuchenne od
1300 zł za mb, dowolny
wymiar. 603-895-924.
ÔÔ MEBLE SYSTEMOWE,
KUCHNIE, materace, zabudowy, szafy, rolety. Tel. 32
270-00-09, 695-899-863.

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.
Możliwość wystawienia faktur
VAT. Tel. 508-145-905.
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ÔÔ MEBLE NA WYMIAR, kuchenne, szafy łazienkowe,
łóżka, dorabianie mebli.
603-895-924.
ÔÔ Profesjonalnie wykonujemy tynki i wylewki
maszynowe, zapraszam
do kontaktu 510-575-039
Paweł, firma Werwa.
ÔÔ REMONTY DROBNE I
KOMPLEKSOWE: kafelkowanie, panele, ścianki K/G,
malowanie. Konkurencyjne
ceny. Tel. 794-365-754,
32/234-06-72.
ÔÔ REMONTY: hydraulika,
malowanie, kafelkowanie,
gładzie, sufity podwieszane, zabudowy k/g, elektryka, tynkowanie. Tel. 698264-691.
ÔÔ RTV NAPRAWA DOMOWA.
Tel. 32 279-42-79, 605-285957.

ÔÔ Skup złomu i metali
kolorowych, demontaż
konstrukcji stalowych, ogrodzeń, pieców, maszyn itp.
Możliwość dojazdu z wagą.
Płatność gotówką. Bezpłatny transport. 515-191-401.

gastronomia
ÔÔ OBIADY- domowa jakość
od 10 zł/szt. Warsztaty szkolne CKZiU nr 1. Gliwice ul.
Kozielska 1. Główny budynek
szkoły- parter. Zapraszamy
od 12.30 do 15.30. Tel. 32
231 76 32.

Ogłoszenie drobne można zamówić na 2 sposoby
w internecie
w redakcji
Na stronach serwisu
www.gazeta-miejska.pl
znajduje się formularz
nadania ogłoszenia.
Wystarczy go wypełnić
i wysłać, a płatność
przelać na konto
podane przy formularzu

Zapraszamy do
biura ogłoszeń
w centrum Gliwic,
przy Placu
Piłsudskiego 3
Od poniedziałku
do piątku w
godz. 9.00-16.00

Koszt ogłoszenia – od 12 złotych (z VAT), a przy zamówieniach pakietowych (10 lub 20 emisji) – już od
6 złotych za ogłoszenie o długości do 75 znaków. Ogłoszenie zamówiony przez internet drukowane jest
czcionką pogrubioną. Za dodatkowy kolor czcionki lub tła obowiązują dopłaty.

W wydaniu wtorkowym ukazują się ogłoszenia zamówione i opłacone* najpóźniej do piątku,
* W przypadku zapłaty przelewem decyduje dzień i godzina potwierdzenia wpłaty na koncie wydawcy.

inne

finanse
ÔÔ Brakuje Ci gotówki? Zadzwoń po szybką pożyczkę
Tel. 518 648 850.
ÔÔ Decyzja nawet w jeden
dzień. Minimum formalności. Zadzwoń. 882 854 360.
ÔÔ GOTÓWKA NA DOWOLNY
CEL ZADZWOŃ Tel. 667
999 413.
ÔÔ Szybka pożyczka, decyzja
nawet w 24 godziny – Zadzwoń 660 794 479.
ÔÔ SZYBKIE POŻYCZKI DLA
KAŻDEGO. Bez BIK, bez
zaświadczeń. Zadzwoń:
327061029.

ÔÔ BOUTIQUE LAPLAYA78,
odzież dla kobiet z klasą i
inne. Gliwice, Okrzei 11. Tel.
601-490-293.
ÔÔ Kupię radia, wzmacniacze,
kolumny itp., kolejki PIKO,
HO, TT. Tel. 607-912-559.
ÔÔ WĘGIEL WORKOWANY,
orzech, eko-groszek, flot,
dowóz do klienta. Tel. 515191-401.

Ogłoszenia
również na portalu

gazeta-miejska.pl
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ÔÔ GOTÓWKA DLA KAŻDEGO.
Szybka pożyczka bez BIK.
Sprawdź promocję! Zadzwoń:
327061029.

zdrowie
ÔÔ Protezy na NFZ bez czasu
oczekiwania. Szałsza tel.
730 710 102.

dam pracę
ÔÔ Szukamy pracowników
budowlanych z dośw. w
hydroizolacjach (papy, folie
PVC), tel. 535-174-856,
mail: barel.management@
gmail.com.

auto-moto
ÔÔ AUTO SKUP dojazd gratis.
GOTÓWKA od ręki. Osobowe
i dostawcze. 509-046-998.
ÔÔ AUTOSKUP - kupię każdy
samochód osobowy i dostawczy. Tel. 32 793-94-11,
660-476-276.

PUNKTY BEZPŁATNEJ DYSTRYBUCJI GAZETY MIEJSKIEJ: GLIWICE: Andersa 20 – skład budowlany MAT-BUD, (wt); Chorzowska 44b – biurowiec Arenda, (wt); Góry Chełmskiej 15 –
bud. 1-go U.S., (wt); Krupnicza 2, sklep fotograficzny, (wt); Lipowa 3, C.H. FORUM – Carrefour (wejście); Lipowa 3, C.H. FORUM – (wejście, parking podziemny); Młodego Hutnika – II U.S. – punkt ksero, (wt);
Moniuszki 6 – drukarnia cyfrowa D&D, (wt); Nowaka Jeziorańskiego 1 – C.H. ARENA, Carrefour (wejście) (wt+pt); Pola Wincentego 16 – Inkubator Przedsiębiorczości, (wt); Poznańska 55 – sklep, hurtownia
Markor, (wt); Pszczyńska 133 – skład budowlany MAT-BUD, (wt); Pszczyńska 315 – C.H. Europa Centralna – piętro (wt); Reymonta 20 – sklep z tapetami i wykładzinami M&P, (wt); Rybnicka 47 – Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji, (wt); Rybnicka 207, Auchan (pasaż przy prawym wejściu) (wt+pt); Zwycięstwa 42 – Gliwickie Centrum Handlowe (pasaż główny); Zygmunta Starego 17 – Starostwo Powiatowe, (wt).

ZABRZE: De Gaulle'a 17 – Dom Muzyki i Tańca, (wt); Powstańców Śląskich 7 – Urząd Miejski w Zabrzu, (wt); Szczęść Boźe – główny budynek i siedziba ZUS, (wt); Teatralny 12 Plac – C.H. Platan, (wt);
Warszawski 10 Plac – ZBM TBS, (wt); Wolności 215 – Zabrzańskie Przeds. Wodociągów i Kanalizacji, (wt); Wolności 262 – Urząd Miejski w Zabrzu – Biuro Obsługi Klienta, (wt); Wolności 269 – biuro podróży
Top Tur, (wt). PUNKT DYSTRYBUCJI GAZETY Z DODATKIEM TV: GLIWICE: Piłsudskiego 3 plac – redakcja GAZETY MIEJSKIEJ
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Fot. M. Fabrykowski

Pierwszy tydzień z DTŚ
w centrum Gliwic

Po hucznym i uroczystym otwarciu Drogowej Trasy Średnicowej przyszedł czas na pierwsze wnioski. I choć kierowcy
jeżdżą nową trasą raptem kilka dni, oprócz przeważających pozytywnych komentarzy, pojawiają się pierwsze głosy
krytyki, często konstruktywnej. Bo kilka rzeczy można by poprawić...
linii wyznaczającej
miejsce zatrzymania przy jednej z sygnalizacji
świetlnych na ul.
Częstochowskiej.

Jak zauważa nasza Czytelniczka,
pani Agnieszka,
prawdziwą zmorą
są obecnie korki
na Placu Piastów.
Nie tylko dla kierowców ale też dla pasażerów
komunikacji miejskiej.

– Już kilka razy widziałem, jak
kierowcy mijają pierwsze, zielone
światła na ul. Częstochowskiej,
a drugie, na których pali się już
czerwone światła przejeżdżają, by
zatrzymać się dopiero przy trzeciej
sygnalizacji. Wydaje mi się, że
często jest tak, że tych drugich
świateł po prostu nie zauważają
– podejrzewa pan Michał.

– W godzinach szczytu nie da się
tamtędy normalnie przejechać.
Wracam do domu autobusem
i teraz zajmuje mi to dwa razy
więcej czasu niż przed otwarciem
DTŚ – dodaje.

Inne sugestie
mieszkańców i kierowców to np. brak
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ich zdaniem, organizacja świateł przy wyjeździe z DTŚ na ul.
Dworcową.
– Ten czas, który zaoszczędzimy
jadąc nową trasą, tracimy stojąc
„na światłach”. Może przydałaby
się tam zielona strzałka w prawo? – sugerują niektórzy.
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Zarząd Dróg Miejskich, odpowiedzialny za organizację ruchu
wcale nie upiera się, że wszystko
działa idealnie. Zdaniem urzędników pewne niedociągnięcia
wynikają z faktu, że na etapie
projektowania nie da się przewidzieć do końca jak rozłoży się
ruch w mieście. I zapewniają, że
.
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nia ruchu – zapewnia Jadwiga
Jagiełło-Stiborska z Zarządu
Dróg Miejskich.

utrudnienia są tylko chwilowe
i na pewno ulegną zmianie.
– Kierowcy szukają obecnie
najwłaściwszej drogi dla siebie,
a my obserwujemy, jak to natężenie ruchu się układa. Musimy to
wszystko przeanalizować i wtedy
będziemy mogli dostosować sygnalizację świetlną do natęże.
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Z pierwszych urzędniczych analiz
wynika na przykład, że „puszczenie” ruchu przez Drogową Trasę
Średnicową mocno odciążyło
ulicę Jagiellońską.
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Inną bolączką kierowców jest zła,
.
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moduł reklamowy
tej wielkości
kosztuje tylko

78 zł

netto
Szczegóły na
www.gazeta-miejska.pl
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Co wyremontuje miasto?

Pełna lista planowanych remontów:
Drogi gminne
• ul. Wolności – zadanie sondażowe – renowacja terenów
zielonych na odcinku od ul. Marksa do ul. Partyzantów
• ul. Warzywna – zadanie sondażowe – remont nawierzchni jezdni
• ul. 22 Lipca – zadanie sondażowe – remont nawierzchni
jezdni i chodników
• ul. Kochanowskiego – remont nawierzchni jezdni –
wybrane fragmenty
• ul. Uszczyka – remont nawierzchni jezdni – kontynuacja
remontu z 2015 roku – II etap
• ul. Konarskiego – remont nawierzchni jezdni – odcinek
od ul. Częstochowskiej do DTŚ
• ul. Jowisza nr od 1 do 7 – remont chodnika
• ul. Gorkiego – remont nawierzchni jezdni
• ul. Marksa – remont nawierzchni jezdni i chodników na
odcinku od ul. Wieniawskiego do ul. Wolności
• ul. Długa – remont nawierzchni chodników
• ul. Centaura – remont nawierzchni jezdni i chodników
• ul. Graniczna – budowa chodnika na odcinku od ul.
Ligockiej do ul. Strzelniczej
• ul. Wincentego Pola – remont nawierzchni jezdni i
chodników
• ul. Wybrzeże Armii Krajowej – budowa i remont miejsc
parkingowych
• ul. Wybrzeże Wojska Polskiego (aleja piesza za Urzędem Miejskim) – remont nawierzchni jezdni
• ul. Poznańska – remont nawierzchni jezdni
• ul. Legnicka – remonty nawierzchni jezdni.

Drogi powiatowe, krajowe, wojewódzkie
Fot. Łukasz Gawin

• ul. Kozielska – remont nawierzchni jezdni – wybrane
fragmenty
• DK – 88 – remont nawierzchni jezdni – wybrane fragmenty
• ul. Andersa – remont nawierzchni jezdni – wybrane
fragmenty,
• ul. Śliwki – remont nawierzchni jezdni na odcinku od
wiaduktu PKP do DTŚ
• ul. Daszyńskiego – remont nawierzchni chodników –
wybrane fragmenty
• ul. Dworcowa – remont nawierzchni jezdni – wybrane
fragmenty
• ul. Toszecka – remont nawierzchni jezdni – wybrane
fragmenty
• ul. Traktorzystów – budowa chodnika na odcinku, od ul.
Traktorzystów w kierunku ul. Frezji
• ul. Franciszkańska – budowa miejsc postojowych i
remont nawierzchni jezdni, na odcinku od od ronda do
ul. Paulińskiej
• ul. Sobieskiego – remont nawierzchni chodników na
odcinku od ul. Kościuszki do ul. Słowackiego oraz jezdni
z kostki kamiennej – wybrane fragmenty
• ul. Królewskiej Tamy – budowa chodnika i remont nawierzchni jezdni na odcinku od ronda do ul. Baildona
• ul. Dąbrowskiego – remont nawierzchni jezdni – wybrane
fragmenty
• ul. Portowa – remont nawierzchni jezdni – wybrane
fragmenty
• ul. Korczoka – remont nawierzchni jezdni
• ul. Czapli – budowa chodnika, uzupełnienie chodników
przy budowie ronda.

Kościuszki do ul. Słowackiego.
Na liście uwzględnione zostały
także zadania wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Po oddaniu do użytku Drogowej Trasy Średnicowej, czas na
drogowe inwestycje samorządu. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach opublikował listę remontów drogowych na 2016 rok.
Spory nacisk na re- ulicy Królewskiej Tamy, o czym
kilka tygodni temu.
mont dróg w bezpo- pisaliśmy
Przypomnijmy, mieszkańcy ulicy
średnim sąsiedztwie od dziewięciu lat domagali się,
przez urzędników, bu„średnicówki” – to obiecanej
dowy chodnika.
pierwsze wnioski,
jakie nasuwają się Dobrą wiadomością
po analizie listy
jest również remont
zadań remontowych fragmentów Drogi
ZDM.
Krajowej nr 88,
która
pod wzglęDo końca roku wyremontowadem statystyk,
ne zostaną m.in. ul. Śliwki
(odcinek od wiaduktu do DTŚ),
należy do najmniej
Portowa, Konarskiego czy Franbezpiecznych
ciszkańska. Na uwagę zasługuje też budowa chodnika przy
w mieście.
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Oprócz remontów
chodników i dróg,
ZDM zadba także
o budowę miejsc
parkingowych. Nowe
miejsca postojowe
pojawią się w ciągu
ulicy Wybrzeża Armii Krajowej.

Z bardziej ruchliwych ulic,
drogowcy pojawią się na
ul. Toszeckiej,
Daszyńskiego
czy Andersa.

Całkiem sporo
będzie się działo
w Łabędach.
W 2016 roku wyremontowane
zostaną ulice 22 Lipca, Marksa
czy Gorkiego. Z kolei przy ul. Wolności odnowione zostaną tereny
zielone. Bliżej centrum wyremontowana zostanie ul. Dworcowa
i Sobieskiego, na odcinku od ul.
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Urzędnicy zadbają także o bezpośrednie sąsiedztwo magistratu – do remontu wyznaczono
pieszą aleję za budynkiem Urzędu Miejskiego. Przypomnijmy,
również w tym roku rozpocznie
się remont elewacji magistratu.
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Tu „zarobisz”
300 złotych

Pomimo tego, że od początku miesiąca na gliwickiej starówce obowiązuje strefa zamieszkania, kierowcy wciąż nie chcą
zrezygnować ze złych przyzwyczajeń. Choć takie przewinienia
jak np. nieprawidłowe parkowanie były zawsze i zapewne będą,
to po 1 marca podlegają surowszej karze.
Ogromna ilość interwencji, jaką
w rejonie starówki podejmuje
Straż Miejska związana jest
właśnie z nieprawidłowym parkowaniem. Kierowcy zostawiają
swoje samochody za znakiem
zakazu albo po prostu w miejscach, które nie są do tego wyznaczone. Strażnicy patrolujący
ulice wokół Rynku zwracają też
uwagę na samochody parkujące
na chodniku, bez pozostawienia
1,5 metra przejścia dla pieszych
lub blokujące wyjazdy i inne pojazdy. Za to wszystko kierowcy
mogą liczyć się ze 100 złotowym
mandatem i 2 punktami karnymi.

Choć zostawiając w tym miejscu samochód można „zarobić" aż 300 zł mandatu i 2
punkty karne, kierowców to
nie odstraszało.

Lotnisko do rozbudowy

Chleba kierowcy nie tylko stają
w miejscu niedozwolonym (nie
ma tam miejsc parkingowych) ale
także łamią jeszcze jeden przepis
ruchu drogowego – zostawiają
samochód w odległości mniejszej
niż 10 m od skrzyżowania.

Kilkanaście interwencji strażników dziennie to w tym miejscu
był standard. Był, bo po licznych
interwencjach, jest ich znacznie
mniej. Warto podkreślić, że zostawiając samochód pod Domem

Już wiadomo ile kosztować będzie planowana od dawna rozbudowa gliwickiego lotniska. Na modernizację, która ma przekształcić obiekt w lotnisko publiczne zdolne przyjmować ruch
biznesowy i mały ruch cargo, Miasto przeznaczy 19 mln złotych.
– Po rozbudowie lotnisko będzie służyć inwestorom jako
baza dla air taxi – powietrznych taksówek, czy dla małego
ruchu cargo, którego przyjmowanie może się nie opłacać
większym portom. Z analizy
ekonomiczno-gospodarczej,
którą przeprowadziliśmy wynika, że rynek general aviation
będzie się rozwijał, że jest
deficyt takich usług" – powiedział Polskiej Agencji Prasowej
specjalista z Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego
Marcin Czyż.

Przypomnijmy, strefa zamieszkania została wprowadzona na
gliwickiej starówce 1 marca.
(KK)

Najgorsza sytuacja
panowała natomiast
przy ul. Zwycięstwa pod Domem
Chleba.
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Walka ze zbędnymi kilogramami
okazuje się dla
mieszkańców
Zabrza łatwiejsza
niż się wydaje.
Coraz więcej
z nas decyduje
się na odchudzanie z pomocą specjalisty
i wybiera stałą
opiekę doświadczonego dietetyka. Porzucamy
modne diety cud
i zaczynamy odchudzać się z głową... i chudniemy
10, 20 a nawet
ponad 40 kg.
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88-hektarowe lotnisko ma
już 100 lat – zaczęło działać
w 1916 r. Ówczesne niemieckie władze widziały jego rolę
jako głównego portu lotniczego
Górnego Śląska. Od 1925 r.
działała na nim stacja meteo,
na wyposażeniu był też samolot meteorologiczny. W 1927 r.
uruchomiono regularne loty do
Wiednia, Warszawy, Gdańska
i Lipska.
(pap,msz)
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okołonarządowej,
jak również oznaczymy wiek metaboliczny.

z różnym stopniem nadwagi.
Pomagamy kobietom, które chciałyby wrócić do figury
sprzed ciąży i potrzebują zrzucić
ok. 5-10 kg, ale również osobom otyłym zmagającym się
z dolegliwościami zdrowotnymi
wynikającymi z nadmiaru 3040 kilogramów. Wśród osób
korzystających z naszej oferty
są również kobiety po 50 roku
życia – w okresie menopauzy
oraz dzieci od 6 roku życia. –
mówi Magdalena Głaz, dietetyk
Naturhouse 3 Maja 40 Zabrze.

Nasza metoda
odchudzania

Próg gabinetu dietetycznego
Naturhouse 3 Maja 40 przekracza tygodniowo kilkadzie-

siąt osób. Z pomocy specjalisty
ds. żywienia korzystają osoby

tetyczny wraz z naturalną suplementacją, dopasowaną do

30.03.2016 (nr 767)

.

wzięcia uwzględniono w przyjętej
przez radę miasta wieloletniej
prognozie finansowej na lata
2016-2020. Na ten rok zaplanowano prace o wartości 2,7 mln
zł, na dwa kolejne – po 8 mln zł.

Jak informuje PAP, na 2016 rok
zaplanowano prace nad niezbędną dokumentacją, a prace
budowlane powinny rozpocząć
się w przyszłym roku. Finalizacja inwestycji planowana jest
na 2018 rok. Koszty przedsię-

Plany modernizacji obejmują
m.in. budowę utwardzonego

"Podczas pierwszej wizyty w naszym Centrum przeprowadzam
dokładny wywiad, specjalistyczne pomiary oraz analizę składu
ciała. Dopiero na tej podstawie
dobieram indywidualny plan die-

Kto może skorzystać
z pomocy Naturhouse?

900-metrowego pasa startowego i drogi startowej, drogi
kołowania, płyty postojowej,
kontenerowej stacji paliw, hangaru postojowego oraz postojowo-obsługowego. Konieczne
będzie też wybudowanie parkingów i dróg dojazdowych. Po
modernizacji lotnisko ma zyskać status lotniska publicznego o ograniczonej certyfikacji.

danej osoby. Przepisana dieta
oraz suplementacja uwzględnia
nasz obecny stan zdrowia, przebyte choroby i styl życia, dzięki
czemu jest łatwa i przyjemna
w stosowaniu." – mówi pani
mgr Magdalena Głaz z punktu
Naturhouse 3 Maja 40 w Zabrzu.
Spotkania w Centrum Naturhouse przy ulicy 3 Maja 40 odbywają się w trybie cotygodniowym co pozwala na utrzymanie
stałej motywacji oraz monitorowanie procesu odchudzania
przez dietetyka.

Zapraszamy do
skorzystania z darmowej konsultacji
dietetycznej, podczas której zostaną
przeprowadzone
badania antropometryczne, pomiar
tkanki tłuszczowej,
wody metabolicz-

nej oraz poziom
tkanki tłuszczowej

Dla wszystkich nowych klientów przygotowaliśmy promocję! Rozpocznij z nami kurację, a czwarta wizyta będzie
bezpłatna. Wystarczy umówić
się do 15 maja telefonicznie.

Wsparcie merytoryczne
"W czasie odchudzania, jak
i trakcie stabilizowania wagi
docelowej, klienci naszego centrum otoczeni są stałą opieką.
W trakcie cotygodniowych spotkań oprócz pomiarów, ważenia i analiz dostosowuje dietę,
modyfikując ją w takim sposób
alby osoby korzystające z naszych usług nie odczuwały głodu. Jeśli tryb cotygodniowych
wizyt nie jest dla naszego klienta satysfakcjonujący, zawsze
można liczyć na indywidualny
kontakt telefoniczny czy za poprzez e-mail." – mówi dietetyczka z punktu Naturhouse 3 Maja
40 w Zabrzu Magdalena Głaz.

www.gazeta-miejska.pl
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pod prasą

Gliwice dla rowerów...

...to przyszłość. Na razie miasto jest rowerzystom nieprzyjazne. Brakuje dróg
rowerowych, wypożyczalni, stojaków i udogodnień drogowych. O tym w trzecim odcinku programu „Pod prasą”. Przy prasowym stoliku spotkali się: Maria
Olecha- Lisiecka z Dziennika Zachodniego, Jarosław Sołtysek, Radio Centrum
Gliwice, Michał Szewczyk, Gazeta Miejska/24Gliwice.pl i Małgorzata Lichecka,
Nowiny Gliwickie. Poniżej fragmenty dyskusji.

Małgorzata Lichecka: Otwarcie DTŚ było szczególne z tego
względu, że zaproszono rowerzystów, rolkarzy i biegaczy. Tych
pierwszych zjawiło się prawie 3
tys. To dobry znak, pokazujący
siłę tego ruchu. Z rozmów, którym się przysłuchiwałam wynika, że miasto nie jest dobrze
przygotowane pod względem
infrastruktury rowerowej.
Maria Olecha-Lisiecka: Myślę,
że brak polityki rowerowej jest
problemem śląskiej aglomeracji. Rowerzyści są użytkownikami niechcianymi, nielubianymi
przez kierowców i pieszych. Byłabym za tym, żeby tę kwestię
rozwiązać kompleksowo.
Michał Szewczyk: Górnośląski
Związek Metropolitarny opracował niedawno strategię rowerową, zakładającą m.in. integrację
środowisk działających na rzecz
upowszechniania roweru, tworzenie sieci tras rowerowych

oraz wdrażanie spójnego systemu wypożyczalni rowerowych
zintegrowanego z innymi środkami transportu.

i korzystają z nich w systemie
od stacji do stacji. Na Śląsku też
byłoby możliwe zastosowanie
podobnego rozwiązania.

w reprezentowaniu zachowawczego stanowiska, jeśli chodzi
o budowę dróg rowerowych
i politykę rowerową.

Maria Olech-Lisiecka: Wypożyczalnie rowerów powinny być zlokalizowane w kilku miastach. Bo
co z tego, że mamy takie punkty
w Katowicach a w przyszłości
znajdą się w Gliwicach? Rowerzyści będą mogli z nich korzystać
tylko w obrębie jednego miasta.

Michał Szewczyk: To kwestia
utworzenia centrów przesiadkowych. Są w planach na najbliższe lata.

Jarosław Sołtysek: Co w tym
dziwnego? Pilnuje kasy. Gliwicka
Rada Rowerowa mówi wprost,
że budowa takich dróg jest kosztowna i idzie w miliony złotych.

Michał Szewczyk: Zastanawiam się na ile faktycznie traktujemy rower jako alternatywny
środek transportu.
Jarosław Sołtysek: Ci, którzy
dojeżdżają nim do pracy na
przykład w styczniu czy lutym,
na pewno nie robią tego dla
przyjemności. Wybrali rower,
licząc się z niedogodnościami.
Wracając do rozwiązań wartych
polecenia: Czesi mają wypożyczalnie rowerów na dworcach

Maria Olecha-Lisiecka: Odnoszę wrażenie, że decydenci
traktują uruchomienie w Gliwicach miejskiej wypożyczalni
rowerów jak fanaberię.
Michał Szewczyk: Zastanawiam
się z czego to wynika. To kwestia
poglądów politycznych? A może
pewnej generacji samorządowców, którzy w Gliwicach przecież
do najmłodszych nie należą?
Małgorzata Lichecka: Piotr
Wieczorek, zastępca prezydenta miasta, jest zapalonym
rowerzystą, zjeździł całą Europę, ale nie przeszkadza mu to

POD PRASĄ to program, w którym gliwiccy dziennikarze i komentatorzy
dyskutują o bieżących wydarzeniach w Gliwicach. Jest wspólnym projektem Nowin Gliwickich i Gazety Miejskiej/portalu 24GLIWICE.pl, z założenia
otwartym na inne, niezależne media w Gliwicach, zarówno te tradycyjne,
jak też społecznościowe.
Program można oglądać na portalu 24gliwice.pl i www.nowiny.gliwice.pl

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

Małgorzata Lichecka: Ale na
dniach otwartych DTŚ widzieliśmy setki rowerzystów. To wielka siła, wręcz idealna grupa
nacisku na władze. Nie mogą
na stałe przesiąść się na rowery i korzystać na co dzień z tego
środka transportu, bo nie ma
w mieście dogodnych traktów.
Michał Szewczyk: Podczas posiedzenia jednej z komisji rady
miasta wypożyczalnię rowerów
nazwano galanterią.
Małgorzata Lichecka: Galanteria to rękawiczki, a rower jest
pełnoprawnym uczestnikiem
miejskiej przestrzeni i nie można go bagatelizować.
Jarosław Sołtysek: Mówiłaś
o 3 tysiącach rowerzystów,
którzy skorzystali z zaproszenia
i przyjechali na dzień otwarty
DTŚ. Gdyby choć połowa z nich
w każdą miesięcznicę pojawiła

www.gazeta-miejska.pl

Zobacz
ten materiał TV

Wystarczy do widocznego obok kodu
przyłożyć smartfon z dostępem
do internetu i czytnikiem kodów QR

się pod urzędem miejskim, być
może wówczas decydenci nie
bagatelizowali tego ruchu.
Małgorzata Lichecka: Ale w mieście działa Gliwicka Rada Rowerowa, bardzo ważna organizacja
lobbująca za stworzeniem polityki z prawdziwego zdarzenia.
Jarosław Sołtysek: Może trzeba być bardziej radykalnym?
Małgorzata Lichecka: Z pompkami rowerowymi na urząd?
Jarosław Sołtysek: Czemu nie?
Michał Szewczyk: Miasto zleciło opracowanie koncepcji budowy dróg rowerowych i zapłaciło za nią 369 tys. zł. Pytanie,
czy w jakimkolwiek stopniu jest
wdrażana? Powinna być głównym elementem projektowania
skrzyżowań, rozbudowy bądź
remontów dróg. Na razie tego
nie widzę. Niewielki fragment
takiej drogi pojawił się w okolicach nowego ronda przy Daszyńskiego.
Małgorzata Lichecka: Jedyną drogą rowerową w centrum
miasta jest bardzo krótki odcinek alei Korfantego. Korzystam z niej, gdy dojeżdżam
do redakcji. Niestety, muszę
też poruszać się po drogach

bez wyraźnego oznakowania,
więc korzystam z chodników
z pełną świadomością, że
łamię prawo i kiedyś skończy się to mandatem. Ale co
zrobić? Na jezdni jest bardzo
niebezpiecznie, bo kierowcy to
bogowie szos i nic nie robią
sobie z rowerzystów.
Jarosław Sołtysek: Miasto jest
„ciasne” i wygenerowanie dodatkowych pasów dla rowerów
może być skomplikowane.
Michał Szewczyk: Kopenhaga
też taka była, a teraz dla rowerzystów to miasto wzorcowe.
Małgorzata Lichecka: Myślę,
że to kwestia wizji: jeśli mam
wysiąść z samochodu muszę
mieć wybór. Urzędnicy namawiają na rower, mówię: ok i zderzam się z brakiem wszystkiego:
dróg, stojaków, wypożyczalni.
Maria Olecha-Lisiecka: Dopóki
władze Gliwic nie odpowiedzą
na proste pytanie jaki rodzaj
preferują, nic się nie zmieni.
Nawet jeśli chcą byśmy się
przesiedli do autobusów miejskiej komunikacji, to te autobusy także powinny poruszać
się po bus pasach a nie tkwić
w korkach, bo wtedy nasz wybór
kompletnie mija się z celem.
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Park zamiast centrum

Polują
na Audi

Interaktywne gadżety, kamerka na szczycie wieży, trójwymiarowe
atrakcje – teren przy Radiostacji wkrótce przejdzie metamorfozę
i wzbogaci się o wirtualną ekspozycję. Martwić może natomiast
impas przy Gliwickim Centrum Nauki. Jak zapowiadają urzędnicy,
tzw. park sensoryczny to tylko wstęp do głównej inwestycji.
Na mocy uchwały podjętej przez
gliwickich radnych, budowa parku sensorycznego ma łączyć
interaktywne urządzenia, które
popularyzują telekomunikację
i zjawiska naukowe.

parku sensorycznego będzie
rozpisany w ciągu kolejnych
dwóch-trzech tygodni. Najpierw,
w najbliższych dniach zostanie podpisane porozumienie
pomiędzy Urzędem Miejskim
a SSM na zarządzanie parkiem
sensorycznym. Spółka miejska,
za pełnienie roli menadżera
projektu, zainkasuje prawie
60 tysięcy zł.

W bezpośrednim
sąsiedztwie wieży zainstalowanych zostanie około dziesięciu
eksponatów – m.in.
membrany czy ekrany akustyczne, pozwalające zwiedzającym na odczucie fali
dźwiękowych.

Przetarg na wykonanie projektu
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wobec czego odłożono ją
w czasie.
– Budowa parku sensorycznego to tylko taka zapowiedź,
wstęp do Gliwickiego Centrum
Nauki. Tej inwestycji w żaden
sposób nie zaniechaliśmy –
zapewnia Marek Jarzębowski,
rzecznik prezydenta Gliwic.
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– W ostatnich dniach
odnotowano kradzież
audi A4 oraz kilka prób
kradzieży. Apelujemy do
właścicieli, by dobrze zabezpieczali swoje pojazdy. Przypominamy też, że
warto informować policję
o swoich spostrzeżeniach
i podejrzeniach. Na przykład młodzi mężczyźni,
siedzący w „obcym” pojeździe zaparkowanym na
naszym osiedlu, powinni
wzbudzić czujność. Starajmy się zapamiętać markę
nieznanego samochodu,
jego numer rejestracyjny
i dzwońmy pod numer 997.
Informację można przekazywać z zastrzeżeniem
anonimowości – informuje
policja.
(KMP Gliwice)

Na pewne przeszkody napotkała też planowana przeprowadzka Śląskiej Sieci Metropolitalnej do nieruchomości położonej
w kompleksie Radiostacji.
Spółka uzgodniła z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
zakres remontu, jednak na
zmianę siedziby będzie jeszcze
musiała poczekać.
– W przetargu na odremontowanie nieruchomości wpłynęły
oferty, które po prostu nie są
na naszą kieszeń. Tak więc póki
co, zostajemy w Nowych Gliwicach – tłumaczy Mariusz Kopeć,
rzecznik prasowy spółki.

Choć koncepcja ścieżki edukacyjnej brzmi ciekawie i bez
wątpienie jak krokiem w dobrym kierunku, to budowa
ekspozycji na otwartym powietrzu kłóci się z pierwotnymi planami magistratu, który
zapowiadał powstanie zabudowanego obiektu na wzór
warszawskiego „Kopernika”,
przy zachowaniu odpowiednich
proporcji. Pod ten projekt miasto wykupiło niemałe ilości
gruntów (około 12 tys. metrów
kw.), na działce pomiędzy ul.
Tarnogórską a Lubliniecką.
Inwestycja napotkała jednak
problemy z dofinansowaniem,

Jednym z eksponatów ma być także kamerka zainstalowana na samym szczycie wieży Radiostacji,
która będzie sterowana „z dołu”
za pomocą joysticka, umożliwiającego użytkownikowi podziwianie
panoramy na ekranie.

Gliwiccy policjanci
prowadzą działania
mające na celu rozpracowanie i zatrzymanie szajki, która
uaktywniła się na terenie miasta oraz powiatu i od kilkunastu
dni „poluje” na samochody marki Audi.
Przestępcy upodobali sobie szczególnie
model A4 i Q7.

Michał Pac Pomarnacki
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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.
30.03 środa

31.03 czwartek

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Nena - biograficzny, komedia
• 20.00 Umrika - komedia, dramat

Pub Smocze Oko - Zabrze, ul.Wolności 292 (oficyna)

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala
• 17.00 Nieobecność
• 18.15 Zabójczyni
• 20.15 Na skrzyżowaniu wichrów
Duża sala
• 15.30 Carol

• 18.00 Neuroshima hex battle!
- turniej gry planszowej
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Nena - biograficzny,
komedia
• 20.00 Umrika - komedia,
dramat

• 17.45 Historia Roja
• 20.15 Niewinne

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3.
Mała sala
• 17.00 Nieobecność

• 18.30 O!PLA Kategoria studyjna
• 20.15 Na skrzyżowaniu wichrów
Duża sala
• 15.30 Carol
• 17.45 Historia Roja
• 20.15 Niewinne

1.04 piątek

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3
Mała sala
• 16.30 Na skrzyżowaniu wichrów
• 18.15 Zabójczyni
• 20.15 Głośniej od bomb
Duża sala
• 16.00, 18.00 Opowieść o miłości
i mroku
• 20.00 Niesamowita Marguerite

2.04 sobota
CK Wiatrak - Zabrze, ul. Wolności 395

CK Wiatrak - Zabrze, ul. Wolności 395
• 9:00 Turniej Check this Battle - ogólnopolski turniej tańca
Street Dance
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala

• 20.15 Głośniej od bomb
Duża sala
• 16.00 Niesamowita Marguerite

Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Teatralny 1

• 19.00 Knajpa - premiera
CK Wiatrak - Zabrze, ul. Wolności 395

• 9:00 Turniej Check this Battle - ogólnopolski turniej tańca
Street Dance
Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Teatralny 1
• 14.30 Bajkowa niedziela
• 17.30 Lady M
• 19.00 Knajpa

• 18.55 Madame Butterfly transmisja z Metropolitan Opera
w Nowym Jorku

3.04 niedziela
Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Teatralny 1

Dom Muzyki i Tańca - Zabrze ul.
Gen. de Gaulle’a 17
• 17.00 Nieszpory Ludźmierskie

• 19.30 Hunter - koncert

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala
• 16.30 Na skrzyżowaniu wichrów
• 18.15 Zabójczyni

• 18.00 Wysokie napięcie

• 16.30 Na skrzyżowaniu wichrów
• 18.15 Zabójczyni
• 20.15 Głośniej od bomb
Duża sala
• 15.30 Niesamowita Marguerite
• 18.00 Opowieść o miłości
i mroku
• 20.00 Niesamowita Marguerite

5.04 wtorek
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3
Mała sala
• 16.30 Na skrzyżowaniu wichrów
• 18.30 Nieobecność
• 20.15 Głośniej od bomb
Duża sala
• 15.00 Opowieść o miłości
i mroku
• 17.00 Kartka z podróży | Kornblumenblau

Animowany film o nowych przygodach pandy Po, mistrza wschodnich sztuk walki. Dwie wcześniejsze części serii przyniosły w sumie
niemal 1,3 miliarda dolarów wpływów światowych. Po spotyka
swego dawno zaginionego ojca i obaj wyruszają do sekretnej krainy pand, gdzie poznają nowych, przezabawnych bohaterów. Gdy
nadprzyrodzony złoczyńca Kai zaczyna pustoszyć całe Chiny, pokonując wszystkich mistrzów kung fu, Po musi dokonać niemożliwego – wytrenować całą wioskę swych rozbrykanych, niezdarnych
współbraci, by utworzyli drużynę niepokonanych Kung Fu Pand!
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TRWAJĄ PRZYGOTOWANIA DO KOLEJNEJ EDYCJI METROPOLITALNEGO ŚWIĘTA RODZINY
Spotkanie w Bibliotece Śląskiej

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i arcybiskup Wiktor Skworc

ŚWIĘTOWANIE

POD ZNAKIEM MIŁOSIERDZIA
„Rodzina wspólnotą miłosierdzia” to hasło IX Metropolitalnego Święta Rodziny, które
21 maja zainaugurowane zostanie w Domu Muzyki i Tańca. Program tegorocznych obchodów
był tematem spotkania zorganizowanego w gmachu Biblioteki Śląskiej w Katowicach.
– Przesłanie „Rodzina wspólnotą miłosierdzia” zawiera w sobie zarówno aspekt społeczny,
jak również religijny. W tym kontekście rodzina staje się pierwszą przestrzenią budowania
relacji międzyludzkich opartych
na serdeczności, współczuciu,
wzajemnym przebaczeniu i wrażliwości na potrzeby bliskich –
podkreśla arcybiskup Wiktor
Skworc, metropolita katowicki
i honorowy patron przedsięwzięcia. – Tegoroczne hasło Metropolitalnego Święta Rodziny koresponduje z ogłoszonym przez

papieża Franciszka Nadzwyczajnym Jubileuszem Miłosierdzia
i z przesłaniem Światowych Dni
Młodzieży w Krakowie „Błogosławieni miłosierni, albowiem
oni miłosierdzia dostąpią” – dodaje.
Przypomnijmy, że idea Metropolitalnego Święta Rodziny zrodziła się w 2007 r., podczas
śląskiej pielgrzymki samorządowców
i parlamentarzystów
do Rzymu w 750-lecie śmierci
św. Jacka, patrona Śląska. Inicjatorkami przedsięwzięcia były
śp. Krystyna Bochenek oraz pre-

zydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Dziękuję wszystkim
przedstawicielom samorządów,
instytucji kultury i organizacji
pozarządowych, którzy włączyli
się w to przedsięwzięcie – mówi
prezydent Małgorzata Mańka-Szulik. – Naszym celem jest
promocja rodziny i wartości
z nią związanych: macierzyństwa, ojcostwa, wychowania
młodego pokolenia, przekazu
tradycji i wiary oraz budowania
trwałych więzi społecznych.
Zachęcamy wszystkich ludzi
dobrej woli do pogłębienia spoj-

rzenia na rodzinę, która jest
nie tylko podstawową komórką
społeczną, ale również, zgodnie
z Bożym zamysłem, właściwym
środowiskiem osobowego rozwoju człowieka – dodaje.
Tegoroczne świętowanie zainaugurowane zostanie 21 maja
w Domu Muzyki i Tańca. – Za
każdym razem chcemy naszych
gości zaskoczyć. Myślę, że przez
osiem lat to się udawało. Tym razem mamy trzy propozycje, każda
z nich jest zagraniczna, ale szczegółów nie będziemy na razie zdradzać – uśmiecha się Wiesław

Śmietana, dyrektor Domu Muzyki
i Tańca.
W programie obchodów, jak co
roku, nie zabraknie wykładów,
koncertów, wystaw, kiermaszów,
konkursów, imprez sportowych,
festynów i rodzinnych pikników.
Zwieńczeniem tegorocznej edycji
święta będzie zaplanowane na 4
czerwca w siedzibie Narodowej
Orkiestry Symfonicznej Polskiego
Radia w Katowicach wykonanie
Oratorium „Sanctus Adalbertus”
Henryka Mikołaja Góreckiego.
– Już teraz serdecznie zapraszam
na to wydarzenie – mówi Walde-

mar Bojarun, wiceprezydent Katowic. – W obchody Metropolitalnego Święta Rodziny po raz kolejny
włączamy się z wielką radością.
A radość jest podwójna, bo przecież rodzina to dla nas największa
wartość. Drugi powód jest taki, że
ta inicjatywa stanowi znakomity
przykład, jak przedsięwzięcia realizowane w ramach metropolii mogą
się rozwijać – dodaje.
Szczegółowe informacje na temat
wydarzeń wpisujących się w program Metropolitalnego Święta
Rodziny dostępne są na stronie
www.swieto-rodziny.pl.
(hm)

Z OKAZJI ROCZNICY CHRZTU POLSKI USŁYSZYMY W ZABRZU NIESZPORY LUDŹMIERSKIE

Zachwycają od prawie ćwierć wieku
Beata Rybotycka, Hanna Banaszak i Zbigniew Wodecki to niektórzy z artystów,
jacy wystąpią 2 kwietnia na
scenie Domu Muzyki i Tańca podczas koncertu z okazji 1050. rocznicy chrztu
Polski. Usłyszymy Nieszpory Ludźmierskie autorstwa
Jana Kantego Pawluśkiewicza do słów Leszka Aleksandra Moczulskiego.
Nieszpory Ludźmierskie swą
premierę miały w 1992 r.
i od tego czasu cieszą się
niesłabnącym powodzeniem.
Poza Polską prezentowane
były m.in. w Chicago, Nowym
Jorku, Toronto i Lizbonie.
Wszędzie zostały entuzjastycznie przyjęte. Muzyka
oratorium jest bardzo różnorodna. Zawiera elementy

30.03.2016 (nr 767)

folkloru góralskiego, muzyki
orientalnej, tradycyjnej kościelnej, a także partie chorałowe przedstawione na klasycznym tle.
W Domu Muzyki i Tańca dzieło wykonają artyści chóru Resonans con tutti oraz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii
Zabrzańskiej pod dyrekcją
Sławomira Chrzanowskiego.
Usłyszymy także znanych
i lubianych solistów, wśród
których są m.in. Beata Rybotycka, Hanna Banaszak, Elżbieta Towarnicka, Zbigniew
Wodecki i Jacek Wójcicki.
Początek koncertu 2 kwietnia
o godzinie 17. Bilety dostępne są w kasie Domu Muzyki
i Tańca lub na www.dmit.
com.pl.
(hm)

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej

www.gazeta-miejska.pl

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

12

ZABRZE AKTUALNOŚCI

W PIĄTEK GÓRNIK ZABRZE RUSZA DO WALKI O PIERWSZE
W TYM ROKU ZWYCIĘSTWO NA WŁASNYM STADIONIE

BĄDŹ DWUNASTYM
ZAWODNIKIEM!
Trybuny Stadionu im. Ernesta Pohla mogą pomieścić ponad 24 tysiące osób

Choć termin tego spotkania wyznaczono na 1 kwietnia, czyli w prima aprilis, na boisku
nie będzie czasu na żarty. W walce o bezcenne punkty Górnik Zabrze podejmie
na swoim stadionie Pogoń Szczecin. Bilety na ten mecz dostępne są zarówno w Internecie,
jak i w stacjonarnych punktach sprzedaży.
Spotkanie z Pogonią to jedna
z ostatnich szans, by przed rozgrywkami grupy spadkowej mieć
zdecydowanie lepszy bilans
punktowy. W niedzielę wielkanocną drużyna miała wolne, ale
już w lany poniedziałek piłkarze
trenowali w siłowni i na bocznym
boisku. Po raz pierwszy z drużyną ćwiczył niedawny rekonwalescent Erik Grendel, podobnie jak
Paweł Golański, który już wcześniej powrócił do normalnych
treningów.
Zwieńczeniem treningów ma
być
pierwsze
zwycięstwo
w 2016 roku. Bilety na spotkanie z Pogonią Szczecin można

cały czas kupować w Internecie
(www.bilety.arenazabrze.pl).
Dostępne są także w kasie stadionowej nr 1 (biała, wejście
od ul. Damrota), saloniku klubowym w Galerii Zabrze, Sklepie Kibica na stadionie oraz
w punktach sprzedaży Kolportera w wybranych miastach województwa śląskiego. Sprzedaż
on-line zakończy się 31 marca
o godzinie 23.59. Po tym terminie nie będzie już można
kupić wejściówki w Internecie.
Pełen wykaz punktów oferujących stacjonarną sprzedaż biletów dostępny jest na stronie
www.gornikzabrze.pl.

Na mecz z Pogonią przygotowana została specjalna oferta. Południowa trybuna stadionu, na
której zasiadają najzagorzalsi
fani Górnika (Torcida), dostępna
będzie także dla innych chętnych. – Bilety normalne na trybunę południową można kupować
w cenie 10 złotych. Ceny pozostałych biletów bez zmian. Mecz
z Pogonią Szczecin będzie ostatnim spotkaniem Górnika u siebie
w rundzie zasadniczej Ekstraklasy. Tym bardziej warto przyjść na
Arenę Zabrze, by wesprzeć dopingiem swoją ukochaną drużynę –
zachęca Rafał Kędzior, rzecznik
prasowy Górnika Zabrze.
(hm)

Nowy obiekt przy ul. Roosevelta prezentuje się imponująco

PRZED NAMI KOLEJNA EDYCJA IMPREZY DLA MIŁOŚNIKÓW EKSTREMALNEGO WYSIŁKU

Pot zostanie na hałdzie
Po raz kolejny na hałdzie w Makoszowach odbędzie się Runmageddon Silesia. Już 9 kwietnia
miłośnicy ekstremalnego wysiłku wezmą udział w dwóch biegach. Dzienny Classic rozegrany
zostanie na dystansie 12 km,
a jego uczestnicy będą mieli do
pokonania 50 przeszkód. Trasa
Nocnego Rekruta liczyć będzie
6 km, a na śmiałków czekać będzie 30 przeszkód.

Na trasie przygotowanych zostanie 50 przeszkód
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Podobnie jak przed rokiem, start
i meta obu biegów ustawione
zostaną na stadionie Walki
Makoszowy przy ul. Jaskółczej.
Pierwsza grupa uczestników biegu Dziennego Classic wystartuje
o godzinie 8.40, kolejne co 20
minut aż do 13.00. Wpisowe
do końca marca kosztuje 239
zł, a w kwietniu – 249 zł. W pakiecie uczestnicy dostaną m.in.
koszulkę, napoje i bandanę.

Nocny Rekrut wystartuje o godzinie 21.00. Każda kolejna grupa
rusza co 20 minut. Wpisowe
do końca marca wynosi 189 zł,
a w kwietniu 199 zł. Podobnie
jak w przypadku biegu dziennego, uczestnicy nocnej rywalizacji
także otrzymają koszulki, napoje
i bandanę. Można startować zarówno indywidualnie, jak i drużynowo.

Runmageddon to kolejny cykl
imprez działającego od 2005
r. Stowarzyszenia OTK Rzeźnik,
znanego z organizacji m.in. Biegu Rzeźnika – górskiego ultramaratonu na dystansie 80 km
oraz Maratonu Bieszczadzkiego.
Współorganizatorami
Runmageddonu Silesia są Kopalnia Guido i Stowarzyszenie Skuteczni
dla Zabrza. Więcej informacji na

Uczestnicy ubiegłorocznego biegu
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temat imprezy można znaleźć na
stronie www.runmageddon.pl.
Przypomnijmy, że morderczy
bieg w Makoszowach po raz
pierwszy zorganizowany został
w czerwcu 2015 r. Jego uczestnicy wspinali się i zbiegali z potężnej hałdy. Skakali przez płomienie i na rozkołysanej linie
pokonywali wodne rozlewisko.
Przepychali się pod czołgiem
i wskakiwali do lodowatej wody.
Na starcie liczącej 12 kilometrów trasy stanęło prawie 1,5
tysiąca śmiałków, do mety dotarło 1,1 tysiąca osób.
Historia hałdy, na której rozegrane zostaną kwietniowe zawody,
sięga 1906 r. Usypywane przez
lata sztuczne wzniesienie ma
prawie 2 km długości, około
900 metrów szerokości i ponad 30 metrów wysokości. Powierzchnia hałdy wynosi około
170 hektarów.
(hm)
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