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– Nowa elektrociepłownia w Zabrzu 
stanowi kluczowy element naszego 
planu inwestycyjnego dla Śląska, 
którego wartość do 2022 roku prze-
kroczy miliard złotych. W miejsce 
wysłużonego zakładu mieszkańcy 
zyskają wydajne źródło ciepła, 
którego wykorzystanie pozytywnie 
wpłynie na jakość powietrza w re-
gionie. Ponadto nowoczesna elek-
trociepłownia zapewni im pewne  
i bezpieczne dostawy ciepła siecio-
wego w długiej perspektywie – pod-
kreśla Mikael Lemström, prezes 

Fortum Power and Heat Polska. 
– Dziękuję Zabrzu za współpracę. 
Bez waszej pomocy nie byłoby nas 
tutaj – dodaje.
Nowe źródło ciepła będzie zasi-
lane przede wszystkim węglem  
i paliwem alternatywnym (RDF – Re-
fuse Derived Fuel) z możliwością 
spalania biomasy oraz miksu tych 
trzech paliw. Zastąpi wyeksploato-
wane jednostki opalane węglem, co 
przełoży się na ograniczenie emisji 
CO2 i innych szkodliwych substancji. 
Eksperci Fortum szacują, że emisja 

pyłów spadnie ponad 11-krotnie, a 
dwutlenku siarki ponad 7-krotnie. 
Nowoczesny zakład powstanie do 
2018 r. i będzie produkował ciepło 
dla 70 tysięcy gospodarstw domo-
wych w Zabrzu oraz Bytomiu.
Podczas uroczystości prezydent 
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik 
otrzymała Order Lwa Finlandii. To 
odznaczenie nadawane przez pre-
zydenta Finlandii za wybitne zasługi 
w pracy na rzecz dobra publiczne-
go. Prezydent Zabrza została doce-
niona za wyjątkowe zaangażowanie 

we współpracę przyczyniającą się 

do rozwoju miasta w wielu płasz-

czyznach.

– Angażując się w pracę w samo-

rządzie, nie myśli się o odbieraniu 

godności i tytułów. To wyróżnienie na 

pewno będzie motywować do dalszej 

pracy. Cieszę się, że doceniono sta-

rania o budowanie w Zabrzu klimatu 

przyjaznego inwestowaniu – pod-

sumowuje prezydent Małgorzata 

Mańka-Szulik. (hm)

W ZabrZu WmuroWano kamień Węgielny pod 
budoWę noWej elektrociepłoWni Fortum

Ambasador Hanna Lehtinen wręcza 
prezydent Małgorzacie 

Mańce-Szulik Order  
Lwa Finlandii

Aż 870 milionów złotych wyda fińska firma Fortum na budowę w Zabrzu nowej 
elektrociepłowni. W poniedziałek wmurowano kamień węgielny pod gigantyczną 

inwestycję. W uroczystości uczestniczyły minister handlu zagranicznego i rozwoju 
Finlandii Lenita Toivakka oraz ambasador Finlandii w Polsce Hanna Lehtinen.

Fundamenty nowego zakładu będą się 
opierały na 335 betonowych palach 

Tak ma wyglądać nowa elektrociepłownia

EkoloGicznE ciEPło 
z SErca ŚląSka
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– Podczas Industriady po raz 
pierwszy zaprosiliśmy do zwie-
dzania naszego nowego obiek-
tu, czyli Parku 12C Sztolni 
Królowa Luiza. Znajduje się 
tam między innymi podziem-
ny park maszyn górniczych, 
w którym można przejechać się 
kolejką spągową Karlik, zoba-
czyć pokaz pracy ogromnego 
kombajnu ścianowego, struga, 
wrębiarki i innych fascynują-
cych urządzeń. Na powierzchni 
można z kolei poznać działa-
nie słonecznej zapalniczki, 
śruby Archimedesa i systemu 
zapór wodnych albo nadać po-
zdrowienia alfabetem Morse’a 
– wylicza Andrzej Mitek z Mu-
zeum Górnictwa Węglowego 
w Zabrzu.
Na idustriadowej scenie zapre-
zentowany został spektakl mu-
zyczno-taneczny łączący projek-
ty Marcin Wyrostek Solo,Tango 
Corazon i Coloriage. O dodat-
kowe wrażenia zadbali tancerze 

Anna Głogowska, Jan Kliment 
i Tomasz Barański. Wielbiciele 
mocnych wrażeń mogli wznieść 
się ku niebu w koszu balona. 
Chętnych nie brakowało, a so-
botni lot szczególnie zapamię-
tają Klaudia Gajdzik i Mateusz 
Sosna, który w niecodziennej 
scenerii postanowił oświadczyć 
się swojej wybrance. – Miałem 
już kupiony pierścionek i czeka-
łem na okazję, żeby go wręczyć. 
Dzień przed Industriadą przeczy-
tałem o lotach balonem i pomy-
ślałem, że to będzie właśnie to. 
Zaskoczenie było pełne – cieszy 
się Mateusz.
W Zabrzu atrakcje w ramach 
Industriady przygotowała tak-
że Kopalnia Guido, w której 
zwiedzać można było poziomy 
170, 320 oraz 355. W Szybie 
Maciej wystąpił Zespół Pie-
śni i Tańca „Śląsk”, a goście 
obiektu mogli zobaczyć m.in. 
prezentację pracy maszyny wy-
ciągowej.  (hm)

PODCZAS SOBOTNIEJ INDUSTRIADY NIE ZABRAKŁO PROPOZYCJI ZARÓWNO 
DLA NAJMŁODSZYCH, JAK I NIECO STARSZYCH MIESZKAŃCÓW

Akordeoniści podjęli próbę bicia rekordu w liczbie grających jednocześnie muzyków, 
a panoramę Zabrza można było podziwiać z... kosza balonu. Podczas tegorocznej Industriady 

po raz pierwszy zaprosił gości Park 12C. To część kompleksu Sztolnia Królowa Luiza, 
która powstała głównie z myślą o najmłodszych. 

Park 12C 
to prawdziwy raj 
dla maluchów

W Sztolni Królowa Luiza spotkali się akordeoniści

Oficjalne otwarcie Parku 12C

Park 12C przyciągnął tłumyMuzyczno-taneczny show na scenie
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PRZEMYSŁOWYCH ATRAKCJI

Klaudia Gajdzik i Mateusz Sosna zaręczyli się w balonie

Przygotowane atrakcje łączą zabawę z nauką



Informacja o konsulta-
cjach pojawiła się na razie 
na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego, ale 
wkrótce zostanie prze-
słana do potencjalnych 
kupców. W Magistracie 
właśnie tworzona jest lista ad-
resatów. 

Nieruchomość nie 
jest co prawda wła-
snością Miasta, ale 

to urzędnicy przygo-
tują dla tego terenu 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego, a ten 
będzie w przyszłości 

determinować  
możliwe działania 

inwestycyjne. 

– Co ciekawe, jak do-
tychczas nikt nie pytał 
o cenę. Za to dla ku-
pujących istotna jest 
kwestia stworzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego. Chcą mieć pew-
ność, że nikt nie zablokuje ich 
inwestycji. Ta transparentność 
jest potrzebna nam wszystkim, 
tak aby sprzedać nieruchomość 
w sposób odpowiedzialny. Chce-
my otworzyć ścieżkę porozumie-
nia. Potrzebne jest zbliżenie 
między oferentem a Urzędem 
Miasta – mówił nam w marcu 
tego roku Marcin Żurakowski, 
syndyk masy upadłościowej FO-
CUS PARK Gliwice Sp. z o.o.

Oprócz indywidualnych ocen, 
urzędnicy oczekują od inwe-
storów odpowiedzi na kilka 
szczegółowych pytań. M.in. 
czy są zainteresowani kupnem 
obszaru w całości, czy tylko we 
fragmentach, i jakiego typu in-

westycje planują realizować 
w tym miejscu. 

Pewną wskazówką tego co może 
powstać na działce jest jeszcze 
jeden (obok miejscowego pla-
nu) dokument kreujący politykę 
przestrzenną miasta – studium 
uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego. 

Teren „po Focu-
sie” został w nim 
przewidziany pod 

działalność usługo-
wo-produkcyjną, 

czyli np. wielkopo-
wierzchniowy obiekt 

handlowy. 
Wbrew pojawiającym się infor-
macjom, urzędnicy nie prze-
widują budowy w tym miejscu 
osiedla mieszkaniowego. Tzw. 
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– To trup w centrum miasta – przyznają 
urzędnicy kiedy mówią o potężnej, prawie 
8-hektarowej nieruchomości pomiędzy ul. 
Piwną, Jagiellońską i Szarą. Atrakcyjnego 
z pozoru terenu ciągle nikt nie chce, dla-

tego Miasto próbuje zwiększyć zaintereso-
wanie działką. Właśnie ruszyły konsultacje 
inwestorskie, które pomogą w opracowa-
niu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla tego obszaru.

Miasto  
kusi 

inwes- 
torow

r e k l a m a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

„mieszkaniówka” traktowana 
jest jako ostateczność.

Niezależnie od konsultacji, trwa 
właśnie już piąte postępowanie 

przetargowe na sprzedaż dział-
ki. W odróżnieniu od poprzed-
nich, cena za nieruchomość 
spadła z 23 mln złotych do 21 
mln 200 tysięcy złotych. Roz-

strzygnięcie nastąpi 23 czerw-
ca. W czterech poprzednich 
przetargach, pomimo wstęp-
nego zainteresowania nikt nie 
złożył formalnej oferty. 
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usługi
 Ô !Czyszczenie dywanów (u 

klienta lub odbiór) tapicerek. 
Sprzątanie. Mycie okien. Fir-
ma Blitz. Tel. 32-234-2172, 
kom.510-286-736.

 Ô AGD. Naprawa pralek, 
lodówek, term, ogrzewaczy, 
montaż instalacji i usuwanie 
awarii. Tel. 694-506-777.

 Ô ELEKTRYK - Pomiary 
ochrony przeciwporażeniowej-
-protokoły. Zaświadczenia dla 
energetyki. Podłączenia płyt 
indukcyjnych - wpis do gwa-
rancji. Prowizorki budowlane. 
Przeróbki instalacji. Usuwanie 
awarii itd. UPRAWNIENIA E+D. 
Możliwość wystawienia faktur 
VAT. Tel. 508-145-905.

 Ô Kafelkowanie, panele, 
malarskie. Tanio!!! Tel. 
787672048.

Redakcja, biuro og³oszeñ
Gliwice, pl. Pi³sudskiego 3

tel.fax 32 230-84-51
kom. 503-10-60-19

Biuro czynne
od poniedzia³ku do pi¹tku

w godz. 9-16.00 

www.gazeta-miejska.pl

Reklama
marketing@gazeta-miejska.pl

redakcja@gazeta-miejska.pl
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P a r T N e r . . .

 Ô MEBLE SYSTEMOWE, 
KUCHNIE, materace, zabu-
dowy, szafy, rolety. Tel. 32 
270-00-09, 695-899-863.

 Ô RTV NAPRAWA DOMOWA. 
Tel. 32 279-42-79, 605-285-
957.

 Ô STALMET (czerwona 
czcionka+ belka). Skup złomu 
i metali kolorowych, demon-
taż konstrukcji stalowych, 
ogrodzeń, pieców, maszyn itp. 
Możliwość dojazdu z wagą. 
Płatność gotówką. Bezpłatny 
transport. 515-191-401.

 Ô Wypożyczę autolawete! 
Usługi pomocy drogowej. Tel. 
665-790-825.

dam pracę
 Ô Firma budowlana poszu-

kuje pracowników ogólno-
budowlanych z bogatym do-
świadczeniem oraz zatrudni 
kierowcę CE z doświad. 
karta kierowcy,badania, 
kurs na przewóz rzeczy. 887 
024 224.

 Ô Firma zatrudni wykwa-
lifikowanych robotników 
budowlanych, praca od zaraz 
512290378.

 Ô Poszukujemy osób do 
sprzątania na terenie marke-
tu w Gliwicach. 789036026.

 Ô Zatrudnię mechanika sa-
mochodowego z doświadcze-
niem lub bez. 602325073.

nieruchomości
 Ô Do wynajęcia piętro domu 

100m2 + garaż + ogród. 
Gliwice, niedrogo. Tel. 
514668400.

 Ô Domek letniskowy w Bren-
nej, do remontu, sprzedam. 
Tel. 516-415-348.

auto-moto
 Ô AUTO SKUP dojazd gratis. 

GOTÓWKA od ręki. Osobowe 
i dostawcze. 509-046-998.

 Ô AUTOSKUP - kupię każdy 
samochód osobowy i do-
stawczy. Tel. 32 793-94-11, 
660-476-276.

 Ô SKUP SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH, PŁATNOŚĆ GO-
TÓWKĄ TEL: 880 277 929.

inne
 Ô BOUTIQUE LAPLAYA78, 

odzież dla kobiet z klasą i 
inne. Gliwice, Okrzei 11. Tel. 
601-490-293.

 Ô Młodą kotkę oddam w 
dobre ręce. Dowiozę. 886-
315-033.

 Ô WĘGIEL WORKOWANY, 
orzech, eko-groszek, flot, 
dowóz do klienta. Tel. 515-
191-401.

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.

r e k l a m a . . . .

24h
DRAGON

NOWY ADRES 

W GLIWICACH

moduł reklamowy
tej wielkości

kosztuje tylko

78 zł
netto

Szczegóły na
www.gazeta-miejska.pl

Ogłoszenia również 
w wersji elektronicznej 

na portalu 
gazeta-miejska.pl

 Ô Zapisy do II LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE-
GO DLA DOROSŁYCH ul. 
Kozielska 1, Gliwice, tel. 
322315236, KURS JĘZYKO-
WY GRATIS!

 Ô Zgubiona legitymacja stu-
dencka (nr. 1543) najpraw-
dopodobniej w galerii forum 
w Gliwicach dnia 3.06.2016. 
Kontakt 665 427 691 Wnu-
kowski Damian.
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Szybciej  
na kopernika
Na gliwickim osiedlu Kopernika zniknę-
ła strefa zamieszkania, a wprowadzana 
została strefa ograniczonej prędkości.

r e k l a m a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Co to oznacza w praktyce? Po 
osiedlu kierowcy mogą się poru-
szać maksymalnie z prędkością 
30 km/h, a nie jak do tej pory 
20 km/h. 

Zmiany obejmą też 
pieszych, którzy nie 
mogą już swobod-

nie korzystać z całej 
szerokości drogi i nie 
mają teraz bezwzględ-
nego pierwszeństwa 

przed pojazdami.
– Nowe zasady ruchu wprowa-
dzono już na ulicach: Centau-
ra, Saturna, Jowisza i Syriusza. 
Docelowo strefa ograniczonej 
prędkości obejmie wszystkie 
ulice osiedla. Kierowcy mogą 
rozpędzać samochody maksy-
malnie do prędkości 30 km/h. 
Piesi z kolei mają pierwszeń-
stwo tylko i wyłącznie w miej-
scach dla nich przeznaczonych 

– informuje Zarząd Dróg Miej-
skich.

Osiedle Kopernika 
to pierwsze gliwickie 

osiedle, na którym 
wprowadzono taką 

zmianę, i tak napraw-
dę wcale nie jest ona 
podyktowana tym, by 
dać kierowcom moż-
liwość szybszej jazdy 
lub ograniczyć prawa 
pieszych. Chodzi o to, 
by zwiększyć liczbę 

miejsc parkingowych:

– Po wprowadzeniu zmian 
mieszkańcy mają większą swo-
bodę w parkowaniu swoich po-
jazdów. W strefie zamieszkania 
samochód można zaparkować 
tylko w wyznaczonym, określo-
nym miejscu. W strefie o ogra-

niczonej prędkości przepisy są 
mniej restrykcyjne. Poza tym 
chciano również uporządkować 
tę przestrzeń – tłumaczy swoją 
decyzję Zarząd Dróg Miejskich.

Nie wszystkich mieszkańców 
zmiany jednak ucieszyły, po 
osiedlowych drogach kierowcy 
nie zawsze jadą ostrożnie:
„Chyba się zbyt zestarzało 
społeczeństwo na osiedlu 
i trzeba je trochę popotrącać 
samochodami, żeby się na 
jezdni nie panoszyli. A całość 
jest pokłosiem wniosku miesz-
kańca/ców o uregulowanie 
kwestii niespójnych znaków 
drogowych na osiedlu” – na-
pisał do nas jeden z Czytelni-
ków mieszkających na osiedlu 
Kopernika.

Choć trudno to sobie wyobra-
zić ale na osiedlowych drogach 
również można spotkać pira-
tów drogowych. Bo czym innym 
wytłumaczyć fakt, że jeszcze 
w kwietniu (przed wprowadze-
niem zmian) na osiedlu Koper-
nika pojawiali się policjanci 
z fotoradarem? 

Katarzyna Klimek

Na początek zabrano się za 
główną ścieżkę biegnącą po-
między dwoma szpalerami 
drzew tworzącymi ładną alejkę.

Na 700-metrowym odcinku po-
wstaje tam ścieżka dla pieszych 
i droga rowerowa. Jeśli wszyst-
ko pójdzie zgodnie z planem, 

prace powinny zakończyć się 
już na przełomie czerwca i lipca.

Miejmy nadzieję, że to do-
piero początek zmian - i za 
budową ścieżki pójdzie zadba-
nie o zieleń i małą architek-
turę. Teren jest pod opieką 
Miejskiego zarządu Usług 

Komunalnych, który do tej 
pory ograniczał swoje prace 
do sporadycznego skoszenia 
trawy. MZUK nie wyklucza, 
że w przyszłości inwestycje 
w to miejsce zostaną poczy-
nione, w najbliższych planach 
ich jednak nie ma. 
 (kk)

aleja wypięknieje?  
Na razie będzie ścieżka

O tym miejscu przez długi czas nie pamiętano. Wydeptane ścież-
ki, brudne ławki bez oparć i zaniedbana zieleń. Aleja - Wybrzeże 
Wojska Polskiego położona pomiędzy ogródkami działkowymi, 
a rzeką Kłodnicą, łącząca okolice placu Piłsudskiego z ulicą 
Orlickiego pomału zmienia swój wygląd. 

Sytuację uratował tylko refleks 
młodej kobiety. Do zdarzenia 
doszło w czwartek około godzi-
ny 18.00 na drodze krajowej nr 
88, na granicy Gliwic i Zabrza. 
70-letni pirat drogowy miał pe-
cha – świadkami całej sytuacji 
byli policjanci.

– Kierowca forda fiesty, jadąc 
od strony Bytomia w kierunku 

Gliwic, nagle, tuż przed nad-
jeżdżającym volkswagenem 
touranem, zawrócił. Kierowca 
zdecydował się na ten ma-
newr mimo podwójnej linii 
ciągłej. Tylko dzięki prawi-
dłowej reakcji 29-letniej opo-
lanki, jadącej z naprzeciwka 
volkswagenem, nie doszło do 
wypadku – informuje gliwicka 
policja.

Świadkami zawracania byli rów-
nież policjanci, którzy od razu 
podjęli interwencję. W czasie 
rozmowy z 70-letnim sprawcą 
wykroczenia stróże prawa zo-
rientowali się, że mężczyzna nie 
ma podstawowej wiedzy na te-
mat przepisów drogowych i kwa-
lifikacji jako kierowcy. Zatrzy-
mali zabrzaninowi prawo jazdy. 
Oprócz skierowania sprawy do 
sądu wystosowano też wniosek 
do starosty o przeprowadzenie 
egzaminu sprawdzającego kwa-
lifikacje mężczyzny.

Skrajną głupotą wykazał się starszy 
kierowca forda, który o mały włos nie 
spowodował wypadku.

Doświadczony pirat drogowy

Patrole policji na osiedlu kopernika
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 – Postulujemy o utrzymanie 
obecnego, muzycznego profi-
lu teatru, przywrócenie i od-
budowę wszystkich zespołów 
artystycznych, powołanie kie-
rownictwa, któremu będzie 
zależeć na kontynuacji wielo-
letniej tradycji teatru i dobru 
widza – piszą artyści.

W ciągu kilku tygo-
dni zebrano około 

6000 podpisów 
w internecie i 4400 
w wersji papiero-

wej (GTM wsparły 
także osoby spoza 

miasta). To naj-
większa petycja 

w historii Gliwic. 

 – Ta liczba robi wrażenie i na 

pewno wnioskodawcy otrzymają 
odpowiedź. Natomiast nie przy-
niesie ona oczekiwanego przez 
nich skutku, ponieważ decyzja 
o zmianie profilu działalności 
teatru już została podjęta – ko-
mentuje Marek Jarzębowski, 
rzecznik prezydenta Gliwic.

Autorom petycji pozostaje już 
tylko pomoc Warszawy, któ-
ra ma jednak związane ręce. 
O sprawie wie minister Piotr 
Gliński, natomiast nieoficjal-
nie mówi się, że rząd nie bę-
dzie chciał tworzyć preceden-
su. Ewentualna deklaracja 
wsparcia dla placówki wiąże 
się z przekazaniem środków 
finansowych i de facto łożeniem 
na utrzymanie teatru. W konse-
kwencji po pomoc mogą usta-
wić się następni chętni.

Artyści nie zamierzają się jed-
nak poddawać. Pod koniec 
czerwca planowany jest kolejny 

Zadanie obejmuje również od-
nowienie wysłużonego już, znaj-
dującego się na tym terenie, 
budynku sportowego, z którego 
korzystają m.in. studenci Poli-
techniki Śląskiej (hala OSiR).

Inwestycja ma zostać zrealizowa-
na w systemie zaprojektuj i wybu-
duj. Obejmuje przede wszystkim 

budowę nowej nawierzchni jezdni 
i chodników. W okolicy powstanie 
też ok. 50 dodatkowych miejsc 
parkingowych.

Koncepcja zakłada także wy-
konanie „punktu rekreacyjno 
– widokowego” z elementami 
małej architektury. Cała rekre-
acyjna część terenu ma zostać 

zagospodarowana zielenią.

Przedmiotem przetargu jest 
przestrzeń pomiędzy ulica-
mi Kujawską i Akademicką. 
W bezpośrednim sąsiedztwie 
hali Gliwice większość terenu 
przeznaczona zostanie na par-
kingi, chodniki i drogi dojazdo-
we.  (kk)

Magistrat ogłosił przetarg na zagospodarowanie przestrzeni 
pomiędzy ulicami Kujawską i Akademicką. Koncepcja zakłada 
m. in. powstanie fontanny, punktu widokowo-rekreacyjnego  
i nasadzenie nowej zieleni. Niestety w planach jest też wycinka 
części istniejących drzew i krzewów.

Hala Gliwice - obok 
fontanna i punkt  
widokowy

Gromkie „nie” dla zmian w GTM
10,5 tysiąca podpisów zebrali artyści 
pod petycją w obronie Gliwickiego  
Teatru Muzycznego. Dokument prze-
słany został w ubiegły wtorek do Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego w Warszawie oraz na ręce 
prezydenta Zygmunta Frankiewicza.

happening. Tym razem już nie 
w Gliwicach, ale w Warszawie. 
Chęć udziału zapowiedzieli 
muzycy filharmonii i teatrów 
muzycznych z całej Polski.

Przypomnijmy, pod 
koniec maja, dyrek-
tor Grzegorz Kraw-
czyk zapowiedział 

przekształcenie 
obecnej formu-
ły GTM, w teatr 

miejski o szerokim 
spektrum repertu-

arowym. 
Przedstawił także nowego dy-
rektora artystycznego placówki 
– reżysera i scenarzystę Łuka-

sza Czuja. Natomiast w ubiegły 
wtorek na posiedzeniu Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu Rady 
Miasta, dyrektor wraz z wicepre-
zydentem odpowiedzialnym za 
kulturę – Krystianem Tomalą, 
przedstawili nowy statut teatru, 
który ma zostać przegłosowany 
na najbliższej sesji. 

Niezależnie od spraw artystycz-
nych, w czerwcu, na wniosek 

związku zawodowego, rozpo-
częła się w GTM kontrola Pań-
stwowej Inspekcji Pracy. Ma 
zbadać charakter podpisywa-
nych w placówce umów o pra-
cę. W ostatnich miesiącach 
w teatrze zwolnionych zostało 
ponad 50 osób, a kontrakty 
60 kolejnych kończą się pod 
koniec czerwca.

Michał Szewczyk
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8 wydarzenie

Od 3 lat Biegają z Sercem 
– Biegają dla innych! 

11 czerwca Fundacja „Biegamy z Sercem” obchodziła swoje trzecie urodziny. O jej działaniach 
pisaliśmy wielokrotnie, bo pomimo krótkiego stażu na swoim koncie ma sporo sukcesów. 
Od października 2013 roku zorganizowała aż 15 akcji sportowo – charytatywnych w których 
wzięło udział ponad 12,5 tysięcy osób. 

O  podsumowanie 3 lat poprosiliśmy Artu-
ra Szcześniaka pomysłodawcę oraz jednego 
z trzech założycieli gliwickiej organizacji NON-
-PROFIT, który pełni również rolę prezesa Fun-
dacji „Biegamy z Sercem”. 

To było bardzo pracowite 36 miesięcy! Gdy-
by ktoś mi powiedział w 2013 roku, że dziś 
będziemy w tym miejscu, to bym się głośno 
roześmiał – choć plany były bardzo zbliżo-
ne, ale na minimum 10 lat! Jak widać warto 
mieć marzenia i dążyć do celu – czego życzę 
wszystkim działającym prospołecznie. Jestem 
dumny i szczęśliwy, że udało się tak wiele – 
dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do 
naszych sukcesów!

Piętnaście imprez sportowych z góry założonym 
celem charytatywnym na który przeznaczana 
jest wartość opłat startowych wnoszona przez 
uczestników – co jest naszym pomysłem i wy-
jątkiem na skalę kraju. Do tej pory odbyło się: 
9 imprez biegowych, cztery edycje ZUMBY oraz 
dwie wyścigów rowerkowych. Dodatkowo wy-
braliśmy się kilkanaście razy na zawody biegowe 
(w szczególności charytatywne) z podopiecznymi 
Domów Dziecka oraz niepełnosprawną młodzieżą, 
która porusza się na wózkach inwalidzkich – m.in. 
na Orlen Warsaw Maraton.

Osoby niepełnosprawne z pełnosprawnymi po-
przez wspólny udział w organizowanych akcjach 

w których wzięło udział łącznie 12.500 osób 
w tym ponad 500 osób niepełnosprawnych! Choć 
początki były trudne, bo w pierwszych zawodach 
biegowych wystartowało tylko kilka osób nie-
pełnosprawnych, to jednak frekwencja rośnie, 
bo w ostatnich było ich już ponad 100. Ważnym 
elementem naszych akcji jest możliwość udziału 
całych rodzin, bo stawiamy również na sportowy 
i charytatywny rozwój dzieci.

• Zakup profesjonalnego sprzętu do rehabilitacji 
o wartości 153.000,00 zł, który otrzymała nie-
pełnosprawna młodzieży z Zespołu Szkół im. J. 
Korczaka w Gliwicach.
• Wyjazdy na wakacje letnie (3) oraz ferie (3) 
podopiecznych zabrzańskiego Centrum Wsparcia 
Kryzysowego Dzieci i Młodzieży. 
• Zakup 11 rowerów i sprzętu sportowego (rol-
ki, piłki itp.) oraz odzieży sportowej dla dzieci 
z gliwickiego Domu Dziecka nr 2 oraz CWKDiM 
w Zabrzu. 
• Dofinansowaliśmy leczenie Ani, Zuzi, Daniela 
i Tomka oraz wyjazdy na obozy rehabilitacyjne dla 
czwórki niepełnosprawnej młodzieży. 
Wartość naszych dobrych uczynków zamyka 
się w kwocie 356.000,00 zł! Wszystko to dzięki 
uczestnikom naszych akcji, sponsorom, indy-
widualnym darczyńcom i członkom fundacji.

Pod koniec 2015 roku otrzymaliśmy status OPP 
co sprawiło, że w 2016 można było przekazać 
nam 1% podatku. Jaka kwota wpłynie z jednego 
procent, to wielki znak zapytania na który odpo-
wiedź poznamy dopiero pod koniec października, 

bo wtedy upływa termin przekazywania pieniędzy 
przez Urzędy Skarbowe. Jedno jest pewne: CA-
ŁOŚĆ ZOSTANIE WYDANA NA CHORE DZIECI!

W chwili obecnej zrzeszamy 121 członków hono-
rowych – większość z nich mieszka na Śląsku, ale 
są również dwie osoby z Warszawy i cztery z Czę-
stochowy. Pomaga nam ponad 200 wolontariuszy 
– w śród nich spore grupy uczniów z gliwickich 
szkół: ZSO nr 1 i 4, Gimnazjum nr 3, Z.S. im. J. 
Korczaka oraz Zespołu Szkół Prywatnych z Katowic. 
Wszystkie osoby wykonujące jakiekolwiek czyn-
ności na rzecz fundacji robią to WYŁĄCZNIE 
charytatywnie (nie pobierają wynagrodzenia) 
– również Zarząd i Rada Fundacji.

Nie byłoby takich sukcesów gdyby nie wsparcie 
wielu osób i firm, które zauważyły sens oraz 
czytelność naszych działań. Sporo zawdzięczamy 
Europie Centralnej, która pod kierownictwem pani 
Moniki Magner w latach 2014/15 była mece-
nasem fundacji i sponsorem naszych akcji. Na 
2016 rok mecenas objęła włoska Firma MAPEI, 
której polski oddział znajduje się w Gliwicach, 
a sponsorem i gospodarzem naszych akcji 
został Park Handlowy ARENA. 
Na stale wspierają nas następujące firmy i instytu-
cje: Antex, Alkol, Auto Keller, Centrum Fizjoterapii 
Fizjofit, DWS projekt, Event 360, IMG S.A. – Spor-
tsArt, Kulej, MANOM, MOKiS Pyskowice, MOSiR 
Zabrze, Nowiny Gliwickie, Rembis, Sire, Stadion 
Śląski, Warsztat Koszulkowy, ZEVO, 6 web  
oraz Gazeta Miejska.

Wszystko zaczęło się przed kilkunastu kiedy to 
pierwszy finał WOŚP poruszył Polaków, a ko-
lejne ukształtowały wielu z nich w działalności 
charytatywnej – mnie również. Przez kilka lat 
byłem współorganizatorem gliwickich finałów 
oraz prowadzącym imprezę na orkiestrowej 
scenie. Z okazji 20 finału, który odbywał się 
8.01.2012 roku wraz z przyjaciółmi oraz przy 
udziale Stowarzyszenia GTW (gliwicki sztab 
WOŚP) zorganizowaliśmy I Gliwicki Bieg Or-
kiestrowy. Spory sukces biegu sprawił, iż stał 
się cykliczną imprezą – w tym roku odbyła się 
V edycja. Ta sytuacja przyspieszyła rejestrację 
własnej organizacji prospołecznej, a że je-
stem 7 krotnym maratończykiem, to nazwałem 
fundację Biegamy z Sercem. Choć jesteśmy 
małą organizacja, to do tej pory udało się 
nam wesprzeć działania WOŚP kwotą ponad 
100.000,00 zł.

Wsparcia fundacji udzieliły wybitne postacie 
świata sportu, które zostały jej Ambasadorami. 
Są wśród nich polskie lekkoatletki, które będą 
reprezentować kraj na najbliższych igrzyskach: 
Agnieszka DYGACZ – wielokrotna Mistrzyni 
Polski w chodzie sportowym i Ewa SWOBODA – 
Mistrzyni Polski i Europy w sprincie. Od samego 
początku Ambasadorem jest również Kacper 
ADAM – wielokrotny Mistrz Polski w triathlonie. 
W szerokim gronie przyjaciół fundacji znajduje 
się również Arkadiusz MILIK napastnik repre-

zentacji Polski i Ajaxu Amsterdam – strzelec 
pierwszej bramki dla biało-czerwonych 
na EURO 2016.

To nasza piąta edycja ZUMBY, ale już wiemy, że najważniejsza, bo po raz pierwszy pomoc ma 
związek z ratowaniem ludzkiego życia! Anię dotknęła bardzo rzadka choroba genetyczna Zespół 
Cockayne’a, która powoduje przedwczesne starzenie się – występuje raz na 2 miliony osób! Na 
szczęście jest szansa na przedłużenie życia naszej bohaterce polegająca na kosztownej i cy-
klicznej terapii, którą można odbyć tylko w USA. Czujemy ogromną odpowiedzialność za sukces 
imprezy i zebranie jak największej kwoty, którą przekażemy na subkonto Ani. Wszystko okaże 
się w niedzielę ok godziny 15:30 kiedy to na zakończenie podamy sumę pozyskanych pieniędzy. Na 
chwilę obecną mamy zgłoszonych ponad 300 osób, ale wierzymy, że 19 czerwca pojawi się ich 
dużo więcej. Chętnych zapraszamy w godzinach 10:00 – 14:30 do Biura Rejestracji uczestników. 
Zumba odbędzie się pomiędzy 12:00, a 15:00, ale nie ma konieczności tańczenia przez 3 godziny. 
Rejestrować można się nawet 30 minut przed zakończeniem maratonu. Szczegóły dotyczące naszej 
akcji na www.tanczymyzsercem.pl, a więcej informacji o tym jak można pomóc Ani na www.dlaani.pl
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Ô GLIWICKI RYNEK
• 14:00 do 22:00 PUNKT INFOR-
MACYJNY dotyczący wydarzeń 9 
ArtNocy oraz wiele atrakcji

Ô GALERIA MELINA, ul. Często-
chowska 16
• 16:00 do … „Stefan na Me-
linie”, wystawa plakatu Stefana 
Lechwara
• 16:00 do 18:00 „Moskal – 
Słomski graficznie |linoryt | sito-
druk | wklęsłodruk”. Prezentacja 
technik graficznych i oryginalnych 
odbitek.
• 16:00 do 18:00 warsztaty gra-
ficzne, zapisy 692 211 569,792 
752 334, stowarzyszeniemelina@
gmail.com
• 21:00 wernisaż wystawy „Ste-
fan na Melinie”

Ô MŁODZIEŻOWY DOM KULTU-
RY, ul. Barlickiego 3
• 14:00 do 17:30 włóczkowe 
warsztaty pani Jadzi na Alei Przy-
jaźni (w razie deszczu w budynku 
MDK, sala 30, II piętro), prowadzi 
Jadwiga Zawada
• 14:30 do 16:30 występy 
solistów i zespołu wokalnego 
działającego przy MDK, występ 
zespołu tanecznego ILUZJA, (Aleja 
Przyjaźni)
• 16:00 do 18:00 pudełeczko 
komfortu osobistego, warsztaty 
plastyczne w pracowni „Słoik z 
pomysłami” prowadzi Ludmiła 
Karpacka (sala 29, II piętro)
• 18:00 do 20:00 „Jak zrobić 
torebkę z zupełnie niczego?”, 
warsztaty upcyklingu, Biblioteka 
MDK (sala 24, I piętro)
• 19:15 do 21:00 „Poznaj swój 
głos”, warsztaty wokalne prowa-
dzone przez Jakuba Turkiewicza, 
(sala 53, III piętro) zapisy 32 232 
69 54 wew. 27

• 15:00 do 23:00 architekto-
niczne i artystyczne zabawy dla 
najmłodszych, warsztaty tworze-
nia exlibrisów, architektoniczne 
memory, malarstwo na wesoło i 
modelarskie zabawy z folią
• 15:00 do 23:00 wystawa „Ar-
chitektura w Ekslibrisie” w ramach 
obchodów 500-lecia Ekslibrisu 
Polskiego, organizator: Studenckie 
Koło Naukowe Historii Architektury 
i Dziedzictwa Kulturowego Rokoko.

• 22:30 Piotr Szewczyk Perfor-
mance „Demontaż”. Likwidacja 
instalacji prezentowanej w Stacji 
Artystycznej Rynek, na koniec 
procesu dekonstrukcji części in-
stalacji zostaną rozdane widzom

Ô SKLEPIK Z MARZENIAMI, ul. 
Górnych Wałów 13
• 16:00 do 23:00 wystawa prac 
Michała Wiejaka. Zaprezento-
wane zostaną grafiki cyfrowe w 
trzech blokach tematycznych: I 
Miasto, II Przemysł, III Abstrak-
cje. Ponadto pokazane zostaną 
prace malarskie (akwarela, olej) 
o różnorodnej tematyce oraz 
prace powstałe w pracowniach 
ŚDS: ceramicznej, witrażowej, 
krawieckiej, rękodzieła

Ô MUZEUM TATUAŻU, Krupni-
cza 16
• 12:00 do 23:00 darmowe 
zwiedzanie Muzeum Tatuażu wraz 
z wystawą czasową malarstwa 
Osy Wahn

loplastyki, filcu, ceramiki i skóry 
naturalnej.

Ô  CENTRUM ORGANIZACJI 
KULTURALNYCH, GCOP, ul. Stu-
dzienna 6
• 16:00, 18:30 warsztaty „Łapami 
po sztuce” to cykl warsztatów typu 
hands-on, będzie można nauczyć 
się jak muzykować na instrumen-
tach zrobionych z rur i tworzyć 
takie instrumenty perkusyjne. To 
zajęcia także dla najmłodszych. W 
drugiej turze zaprosimy do nauki 
pracy z oddechem, głosem, emi-
sją głosu i dykcją
• 20:20 do 21:00 dziesiąta z kolei 
gliwicka prezentacja Pecha Kucha 
Night, 20 slajdów x 20 sekund
• 21:00 spektakl Grupy Teatral-
nej Seniorów pt. „Chłopcy” Sta-
nisława Grochowiaka w reżyserii 
Patryka Strojewskiego

Ô ZWIĄZEK POLSKICH ARTY-
STÓW PLASTYKÓW, ul. Stu-
dzienna 6
• 16:00 do 22:00 wystawa po-
plenerowa IX Międzynarodowego 
Pleneru Malarskiego „Moje Mia-
sto” – Gliwice 2016. Prace 25 
uczestników pleneru z: Białorusi, 
Litwy, Ukrainy, Gruzji, Szwecji, 
Hiszpanii i Polski
• 16:00 do 18:00 portret lub 
karykatura, rysuje Mirosław Go-
liszewski
• 18:00 do 19:00 projekcja fil-
mów „Z życia ZPAP”, krótkie filmi-
ki z plenerów, wernisaży, spotkań
• 19:00 wspomnienie o Marianie 
Bietkowskim, film „Opowiem Wam 
o mojej sztuce”

Ô STOWARZYSZENIE ARTY-
STYCZNE FAUN-ART, ul. Stu-
dzienna 6
• 16:00 do 23:00 wystawa malar-
stwa członków Faun – Art będzie 
prezentowała prace o różnorodnej 
tematyce, wykonane w technice 
olejnej, akrylem, akwarelą i pa-
stelami
• 16:00 do 18:00 „Plamą i 
dźwiękiem” wspólne tworzenie 
abstrakcji artystycznej na Rynku 
przed ratuszem w rytmach bęb-
nów i muzyki. Wszystkie chwyty 
dozwolone, zachęcamy do uży-
wania wszystkiego, co znajdzie 
się pod ręką. Zapewniamy farby, 
narzędzia, spray’e.

Ô GALERIA BRAMA, ul. Krótka 
1-3
• 18:00 do 23:00 #brama to 
zbiorowa ekspozycja prac arty-
stów na stałe współpracujących z 
naszą galerią. Tegoroczna ArtNoc 
to świetna okazja, by zapoznać 
się z ofertą  Bramy przed pla-
nowanym remontem w okresie 
wakacyjnym. Dlatego w tej edycji 
prezentujemy nie jednego, a gru-
pę artystów kształtujących profil 
Bramy i stanowiących o jej cha-
rakterze na przestrzeni lat.

Ô PRACOWNIA INOSTUDIO, ul. 
Dunikowskiego 8/II
• 16:00 do 23:00 wystawa gra-
fik pt. Bestiariusz, Piotr Herla. 
Prezentowane na wystawie gra-
fiki-ilustracje przedstawiać będą 
postacie i stworzenia inspirowane 
mitologiami różnych kultur

Ô KAWIARNIA NA WYSPIE, ul. 
Mikołowska 4a/U5
• 16:00 do 23:00 wystawa prac 
plastycznych młodych artystów 
pt. „Życie jest Piękne”, wystawa 
zawiera prace licealistów w tech-
nice: rysunek oraz kolaże
• 16:00 do 18:00 warsztaty pla-
styczne dla dzieci pt. „Wyspa Skar-
bów”, 8 – 10 lat, zapisy 537 700 225

Ô KINO AMOK, ul. Dolnych Wa-
łów 3 [uwaga! Bilety 5zł!]
• 16:30 Francofonia – Będący 
pod nazistowską okupacją Luwr 
jest przedmiotem rozważań An-
drieja Sokurowa na temat zna-
czenia i ponadczasowości sztuki.
• 17:00 Zew Gdyni. Daj się zapro-
sić na festiwal – pokaz zrekonstru-
owanej wersji filmu ZEW MORZA, 
z muzyką Krzesimira Dębskiego z 
okazji 90-lecia Gdyni, połączony z 
konkursem na wyjazd na festiwal 
Filmowy do Gdyni.

Ô MIEJSKA BIBLIOTEKA PU-
BLICZNA, pl. Inwalidów Wojen-
nych 3
• 15:00 do 23:00 „Drewno w 
świetle liter”, wystawa kaligrafii 
na drewnie i innych nietypowych 
powierzchniach
• 15:00 do 23:00 warsztaty kali-
graficzne i upcyklingowe dla całej 
rodziny (Pracownia Pana szczE i 
piórem pisane)

Ô KWIACIARNIO – GALERIA 
TULI PAN, ul. Studzienna 3/5
• 16:00 do 23:00 wystawa Elis-
saveta Nikolova – pochodzi z Buł-
garii, z wykształcenia prawnik, a 
w sercu artysta malarz, Rafała 
Pasiecznika – gliwiczanin malu-
jący od dziecka. „Jestem mala-
rzem, interpretację pozostawiam 
innym”, Olgi Kolewy – gliwiczanki 
tworzącej grafiki na papierze wy-
konane techniką mieszaną
• 9:00 do 23:00 wystawa – Don-
na Do – namalowała tysiące obra-
zów i miniatur olejnych, wykonała 
własnoręcznie i według swoich 
pomysłów wiele kolekcji meta-

W wystawie biorą udział: R. 
Banaszewski, Z. Blukacz, A. 
Brudzińska, K. Cupiał, I. Gu-
stowska, R. Kalarus, U. Kal-
ler, M. Kwapisz-Grabowska, S. 
Micek, E. Pełka, J. Piech, K. 
Piotrowska, T. Siara, K. Skór-
czewski, T. Struk, M. Surzyc-
ki, I. Walczak, W. Węgrzyn, K. 
Widmańska, E. Zawadzka, H. 
Zawa-Cywińska.

Ô GALERIA AUTORSKA ŁUKASZ 
ŁEPIK, ul. Matejki 5
• 16:00 do 23:00 otwarta prezen-
tacja autorskiej galerii i pracowni 
malarskiej Łukasza Łepika, rozmo-
wy z artystą, tworzenie wspólnego 
dzieła sztuki
• 20:00 wernisaż wystawy ma-
larstwa Łukasza Łepika, koncert 
zespołu smyczkowego, bufet w 
postaci szwedzkiego stołu (mile 
widziana rezerwacja miejsc 
515633788)

Ô GALERIA FOTOGRAFICZNA 
„Na 6”, ul. Matejki 6
• 16:00 do 23:00 wystawa 
zdjęć fotografów związanych z 
Galerią i Labolatorium Foto-S 
Gliwice – Michał Buksa, Maciej 
Głowaczewski, Mirosław Rak. 
Muzeum fotografii

Ô UFFO PRACOWNIA RYSUNKU 
GRAFIKI I MALARSTWA, ul. Bia-
łej Bramy 10
• 16:00 do 19:00 warsztaty 
plastyczne dla dzieci młodszych 
(do 10 lat) i starszych (do 13 
lat), warsztaty rysunkowo – 
malarskie (praca przy stołach 
i sztalugach), warsztaty w ra-
mach pracowni: Projektowania 
Mody, Projektowania Pojazdów 
oraz Pracowni Architektonicz-
nej dla Dzieci (zapisy 603 669 
401, 607 453 022, uffo.info@
poczta.fm)

Ô STOWARZYSZENIE FORUM 
CERAMIKÓW. PRACOWNIA 
RZEŹBY I CERAMIKI ORAZ CuG 
– GALERIA GARAŻOWA, ul. Zie-
mowita 1
Designerskie transplantacje w 
otoczeniu instalacji biologicznych 
oraz innych żywych tworów.
• 16:00 zwiedzanie Pracowni 
Rzeźby i Ceramiki, oprowadza 
Mistrz pracowni Aleksandra 
Kwolek
• 17:00 warsztat bonsai / tech-
niki sadzenia i obchodzenia się z 
żywym organizmem
• 17:30 „Mój ziołowy ogród bal-
konowy”/ warsztaty
• 17:30 „The truht about love…
to pottery” – projekcja filmów o 
ceramice
• 19:15 wystawa „Eko struktury 
bliżej natury a cukier krzepi”
• 19:30 do… Chillout w ogrodzie 
pracowni, nic nie robienie przy 
dobrej muzyce w klimatycznej 

Ô PRACOWNIA DZIAŁAŃ ARTY-
STYCZNYCH I PROJEKTOWYCH, 
ul. Karola Miarki 11
• 16:00 do 23:00 wystawa koń-
coworoczna prac uczestników 
zajęć prowadzonych w Pracowni
• 16:00 wernisaż wystawy
• 17:30 do 19:00 warsztaty dla 
dzieci (6-12 lat) – dzieło przypadku. 
Przedstawimy uczestnikom prace 
artystów, którzy przypadek traktują 
jako niezbędny element swojej twór-
czości. Stworzymy własne prace 
zbudowane… przypadkiem
• 19:30 do 21:00 miniwykład i 
warsztaty projektowe dla mło-
dzieży (od 13 lat) i dorosłych: 
harmonia bieli i czerni – notan. 
Równowaga czerni i bieli w 
kompozycji w oparciu o notan 
– japońską tradycję w sztuce. 
Stworzymy harmonijne projekty 
wzorów i ornamentów, którymi 
ozdobimy kubki (można przynieść 
dodatkowe własne)
• 21:30 do 23:00 warsztaty dla mło-
dzieży (od 13 lat) i dorosłych: nocne 
rysowane światłem i cieniem. Zmie-
niający się układ świateł, powstające 
dynamiczne, niestałe cienie będą pre-
tekstem to stworzenia ciekawych, peł-
nych energii rysunków, Prowadzący: 
K.Hajok-Bierkowska, Anna Jańczak, 
zapisy 505 128 080, 513 310 626

Ô CENTRUM INICJATYW SPO-
ŁECZNYCH, ul. Barlickiego 3
• 16:00 do 18:30 Makulatur Art – 
wikliniarstwo gazetowe, podstawy 
wyplatania z wikliny papierowej i 
wykonanie koszyczka itp.
• 18:30 do 21:00 Maszkarony. 
Tworzenie fantazyjnych twarzy 
na bazie papierowych form z 
wykorzystaniem różnych technik 
np. kolaż
• 21:00 do 22:30 tańce integra-
cyjne w kręgu. Nauka kilku tań-
ców wywodzących się z ludowych 
melodii bałkańskich, żydowskich, 
greckich, polskich oraz innych na-
rodów, proste układy kroków, obo-
wiązuje obuwie zmienne, sala 11

Ô W OBJĘCIACH TANGA, ul. 
Barlickiego 3, Stara Kotłownia
• 17:30 najpiękniejsze tan-
ga Astora Piazzolli i nie tylko, 
koncert w wykonaniu duetu na 
skrzypce i fortepian, wykonaw-
cy: Anna Psiuk-Maksymowicz – 
skrzypce, Iwona Blacha-Durczok 
– for tepian, Organizator: Anna 
Psiuk-Maksymowicz

Ô BLCRK, ul. Dubois 22
• 16:00 do 23:00 PLAN B – insta-
lacja fotograficzna Marcina Gór-
skiego i Magi Sokalskiej, którzy 
dokumentowali Balcerek na krótko 
przed jego zniknięciem

Ô STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE 
„+ i KAWA” PRZY WYDZIALE 
ARCHITEKTURY POLITECHNIKI 
ŚLĄSKIEJ, Wydział Architektury 
Politechniki Śląskiej, ul. Marcina 
Strzody 10

Ô BO, ul. Plebańska 5
• 16:00 do 23:00 „Mężczyźni z 
węgla” –wystawa zdjęć portreto-
wych autorstwa Kowaloovej

Ô KOŚCIÓŁ WSZYSTKICH ŚWIĘ-
TYCH, ul. Kościelna 4
• 19:00 „O tym jak Jakub z 
Aniołem walczył”, otwarcie 
wystawy plastycznej pracowni 
MANSARDA, wieża kościoła pw. 
Wszystkich Świętych (przy oka-
zji możliwość wejścia na szczyt 
wieży z przewodnikiem, ostat-
nie wejście o godzinie 23:30), 
organizator: Młodzieżowy Dom 
Kultury

Ô GALERIA ART-STUDIO, ul. 
Kaczyniec 26
• 10:00 do 23:00 prezentacja 
twórców na stałe współpracują-
cych z galerią, głównie malarstwo 
olejne, grafika, fotografia
• 12:00 do 23:00 „POLAKÓW 
PORTRET WŁASNY”, plenerowe 
studio fotografii i nieodpłatne wy-
konanie zdjęć wszystkim chętnym
• od 17:00 pokaz bodypaintingu 
– Kamila Kasielska i jej modelka
• od 22:00 bodypainting DLA 
DOROSŁYCH – Kamila Kasielska 
i jej modelka

Ô GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZE-
SNEJ ESTA, ul. Raciborska 8
• 16:00 do 23:00 finisaż i pro-
mocja katalogu międzynarodowej 
wystawy „In between”, która jest 
prezentacją artystów z nurtu sztu-
ki geometrycznej. Na wystawie 
będzie można zobaczyć prace: 
Jana Pamuły (pl), Victora Hulika 
(sk), Istvana Haasza (hu) i Rein-
harda Roya (de)

Ô STACJA ARTYSTYCZNA RY-
NEK, Rynek 4-5
• 12:30 do 23:00 „Najlepsi z 
najlepszych” wystawa eksli-
brysu, wystawa prac laureatów 
dziesięciu edycji Międzynaro-
dowego Konkursu Graficznego 
na Ekslibris, przegląd prac z lat 
1995 – 2015
• 12:30 do 23:00 „Black box” 
– Jacek Kucaba. Tematyka cyklu 
oscyluje wokół zagadnienia pa-
mięci, świadomości, niedostęp-
ności umysłu i typowo ludzkiej 
„nawigacji”
• 12:30 do 14:30 warsztaty ori-
gami dla zaawansowanych, temat: 
tesselacje, prowadzący: Halina 
Rościszewska-Narloch
• 16:00 do 17:30 warsztaty 
otwarte dla początkujących bez 
zapisów, temat: proste modele 
origami, prowadzący: członkowie 
Galicyjskiej Grupy Origami
• 19:30 „Rzecz o aniołach” – 
Gliwiczanie – Justyna Wydra (pi-
sarka) i Michał Wroński (poeta) 
oraz goście
• 21:30 Velveteve, „In the ni-
ght”, koncert Gliwickiej wokalist-
ki, która z okna Stacji Ar tystycz-
nej Rynek zaprezentuje swoje 
najnowsze utwory (zbiórka na 
Rynku)

• 12:00 do 23:00 wyprzedaż 
archiwum wydawnictwa „Kon-
trowers” (Magazyn „Tatuaż” za 
symboliczną złotówkę!)

Ô PRACOWNIA MALARSTWA NA 
JEDWABIU AGATA OKRZESIK, ul. 
Grodowa 1a
• 16:00 do 23:00 prezentacja 
prac i techniki malowania na je-
dwabiu
• 17:00 pokaz malowania na je-
dwabiu, wspólnie malowanie obrazu

Ô GALERIA SZTUKI ZPAP ARE-
NA, Park Handlowy Arena, ul. J. 
Nowaka – Jeziorańskiego 1
• 15:00 do 20:00 wystawa zbio-
rowa członków ZPAP

Ô GALERIA „PERSPEKTYWA”, 
Gliwicka Wyższa Szkoła Przed-
siębiorczości, ul. Bojkowska 37
• 16:00 do 21:00 wystawa prac 
dyplomowych absolwentów kie-
runków Wzornictwo i Architektura. 
Współczesny design z wykorzy-
staniem nowoczesnych technolo-
gii i innowacyjnych materiałów, jak 
również odpowiedź projektowa na 
potrzeby społeczeństwa
• 16:00 wernisaż wystawy

Ô DOM WSPÓŁPRACY POLSKO-
-NIEMIECKIEJ, ul. Bojkowska 37
• 16:00 i 17:00 czytanie bajek Ja-
noscha i możliwość zrobienia zdjęć 
z postaciami z bajek Janoscha
• 18:00 warsztaty artystyczne 
„BIENEKreatywnie”, uczestnicy 
warsztatów będą mogli poznać 
postać samego Horsta Bienka, 
jego twórczość i zaprojektować 
własne torby, zapisy 32 461 20 70
• 16:00 do 21:00 wystawa „Słowa 
moje spadochrony. Horst Bienek 
1930-1990”

Ô STREFA AKTYWNOŚCI SPO-
ŁECZNEJ FILIA GCOP, Centrum 
Kulturalno-Sportowe „Łabędź”, 
ul. Partyzantów 25
• 16:00 do 17:30 warsztaty de-
coupage
• 18:00 do 19:30 transfer nadru-
ków na eko-torby
• 20:00 do 21:30 warsztaty quillingu
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Łącznie ocenionych zostało 
12 gliwickich rzeczników pra-
sowych. W wyróżnionej przez 
nas najlepszej szóstce znaleźli 
się także Marek Jarzębowski 
(rzecznik prezydenta Gliwic) 
oraz Dariusz Mrówka (rzecznik 
Straży Pożarnej w Gliwicach). 

Wyboru dokonało 11 dzienni-
karzy z siedmiu niezależnych 
mediów poruszających tema-
tykę gliwicką: Małgorzata Li-
checka, Adam Pikul, Marysia 
Sławańska (Nowiny Gliwickie), 
Maria Olecha-Lisiecka (Dzien-
nik Zachodni), Tomasz Czoik 
(Gazeta Wyborcza), Agniesz-
ka Baron (Telewizja Imperium), 
Paweł Pawlik (Onet), Jarosław 
Sołtysek (Radio Centrum), Ka-
tarzyna Klimek, Michał Pac 
Pomarnacki, Michał Szewczyk 
(Gazeta Miejska/24gliwice.pl). 

Dziennikarze mogli 
ocenić rzeczników 
w szkolnej skali, 
przyznając noty 

od 1 do 6. Oprócz 
generalnej klasyfi-

kacji, wyróżniliśmy 
także trzy podka-
tegorie: szybkość, 
wiedza i kompe-

tencje oraz kultura 
osobista/atrakcyj-

ność medialna. 

MIEJSCE 1:  
MAREK SŁOMSKI
Chyba nikt nie zrobił tyle do-
brego dla poprawy wizerunku 
policji (przynajmniej gliwickie-
go garnizonu). W roli rzecznika 
od 2007 roku. Profesjonalizm, 
szybkość, wiedza, ale też dy-
stans i poczucie humoru. Ma-
rek Słomski wygrał nie tylko 
w klasyfikacji ogólnej (średnia 
ocen 5,3), ale też w każdej 
z poszczególnych podkategorii. 
 – Zawsze gotowy do współpra-
cy, zawsze przygotowany. Za-
wsze odbiera telefony, szybko 
odpisuje na maile, a jeśli akurat 
nie może odebrać, oddzwania. 

Zdarza mu się odpowiadać na 
pytania nawet podczas urlopu. 
Każda rozmowa z Markiem 
Słomskim to dla mnie, jako 
dziennikarza, przyjemność.
 – Właściwy człowiek na wła-
ściwym miejscu. Przygotowany, 
rzeczowy i szybki jak walter PP.
 – Błyskawiczna reakcja, rozu-
mie, że materiał musi być na 
„wczoraj" – piszą dziennikarze.

MIEJSCE 2:  
MARIUSZ KOPEĆ

Dżentelmen wśród rzeczników. 
Z wykształcenia filozof, absol-
went KUL-u. W Śląskiej Sieci 
Metropolitalnej często z dala 
od kontrowersji, zanurzony 
w wyjaśnianiu przygotowywa-
nych przez spółkę „technika-
liów”. W ubiegłym roku rzuco-
ny na głęboką wodą. Z racji 
pełnionej funkcji, jego nazwi-
sko „firmowało” wprowadzenie 
strefy płatnego parkowania. 

A że parkomaty działały, jak 
działały, internetowi hejterzy 
mieli używanie. Kopeć wybrnął 
jednak z właściwą sobie kul-
turą i taktem. Trudny egzamin 
zdany na piątkę, a przez dzien-
nikarzy oceniony na 4,9. 
 – Sympatyczny, konkretny. 
Czasem poza kamerą rzucił coś 
„krwistego”. Trochę filozof. Ale 
zawsze można na niego liczyć.
 – Bardzo sympatyczny i uprzej-
my. Każdą rozmowę z panem 
Mariuszem pamiętam, bo była 
prowadzona na wysokim pozio-
mie – pod każdym względem 
– komentują dziennikarze.

MIEJSCE 3:  
MAJA LAMORSKA- 
-GORGOL

Prawa ręka rzecznika prezy-
denta i twarz Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, w którym 
pracuje od 2007 roku. Delego-

wana do zadań specjalnych, 
tj. wystąpień przed kamerą. 
Chyba też dlatego najbar-
dziej rozpoznawalna gliwicka 
rzeczniczka w województwie. 
Choć faktycznie rzeczniczką 
nie jest – odpowiada jedynie za 
obsługę biura prasowego UM. 
Niemal każde dziennikarskie 
pytanie przechodzi przez jej 
skrzynkę, gdzie przekazywa-

ne jest dalej, do konkretnych 
wydziałów Magistratu. Przez 
dziennikarzy oceniona na do-
bry z plusem (4,6).
 – Zawsze (nawet gdy to trud-
na sprawa) stara się uczynić 
zadość dziennikarskiej dociekli-
wości (oczywiście w granicach 
urzędniczego rozsądku). Jest 
obowiązkowa i jeśli termin prze-
kroczy – zadzwoni lub napisze 
– komentują dziennikarze. 

MIEJSCE 3:  
MARZENA  
SOSNOWSKA

Pracę dziennikarza zna jak mało 
kto. Być może dlatego, że do 
niedawna jeszcze sama działała 
w mediach (m.in. Radio CCM, 
Antyradio). W MZUK od 2014 
roku. Konsekwentnie rozkręca 
stronę internetową zarządu i – 
co rzadkie dla tego typu placó-
wek – profil na facebooku.  

 – Sympatyczna, uśmiechnię-
ta, konkretna w wypowiedziach. 
Prawie zawsze odbiera telefon.
 – Bardzo dobry rzecznik – myśli 
"obrazem", można się umówić 
na kilka tematów na raz, fajnie 
wypada przed kamerą i w ra-
diu – oceniają dziennikarze, 
od których otrzymała średnią 
ocen 4,6.

MIEJSCE 5:  
MAREK  
JARZĘBOWSKI

Najdłuższy stażem – w Gliwi-
cach u boku prezydenta od 
2002 roku. W pewnym sensie 
niepowtarzalny. Król smako-
witych cytatów i kwiecistych 
wypowiedzi. Jarzębowski „wy-
tacza armaty” i „wysyła na 
księżyc”. Sam przyznaje, że 
nie przepada za "suchą formą" 
wypowiedzi, czym często zaska-
kuje dziennikarzy spoza Gliwic, 
przyzwyczajonych do rzecznicze-
go formalizmu. W Gliwicach je-
den z najbardziej cenionych. 
Choć w jego przypadku oceny 
były najmniej spójne – zdarzyła 
się nawet maksymalna „szóst-
ka”, ale też jedna „dwója”. 
Łączna średnia ocena to 4,1. 
 – Może wydawać się opryskli-
wy, a nawet niechętny dzienni-
karzom, ale ujmuje mnie swoim 
nietypowym poczuciem humo-
ru, ironicznym podejściem do 
życia oraz „zjadliwością”. Jego 
wypowiedzi są barwne i fajnie 
wyglądają w artykułach
 – Kiedy tylko przebijemy się 
przez szorstkość i obcesowość, 
dobijemy w końcu do pożądanej 
informacji. Jeśli nie stanie się 
to podczas telefonicznej rozmo-
wy (zazwyczaj krótkiej, bo rzecz-
nik wiecznie rozchwytywany), 
to na pewno otrzymamy maila. 

Im sprawa bardziej dla urzędu 
kłopotliwa, tym mniej rozmowny 
staje się rzecznik. 
 – Chropawy w kontakcie, ale 
odpowiada mi jego gorzko – iro-
niczny styl. Jego pracę można 
oceniać przez pryzmat pracy 
całego biura – tworzą z Mają La-
morską-Gorgol zgrany tandem 
– ona dostarcza informacyjnej 
surówki, on – komentarzy – pi-
szą dziennikarze.

MIEJSCE 6:  
DARIUSZ MRÓWKA
Człowiek od sytuacji wyjątko-
wych, bo zazwyczaj dziennika-
rzom potrzebny jest wtedy gdy 
dzieje się coś złego. W takich 
sytuacjach ważny jest spokój, 
konkret i szybkość. Mrówka 
spełnia wszystkie te kryteria. 
Przez dziennikarzy oceniony 
dobrze (4,0). Wady? Ze wszyst-
kich sił unika wystąpień przed 
kamerą. 
 – Bardzo, ale to bardzo dokład-
ny, precyzyjny. Wiem, że jeśli 
Dariusz Mrówka coś powie, to 
tak jest. Mówi krótko, zwięźle 
i na temat
 – Wszystko w porządku, ale 
niechętnie wypowiada się przed 
kamerami – komentują dzien-
nikarze.

MIEJSCA 7-12
Tych którzy zajęli kolejne miej-
sca piętnować nie chcemy, 
więc "drugą szóstkę" podajemy 
w kolejności alfabetycznej: Pa-
weł Doś (Politechnika Śląska), 
Bożena Frej (Straż Miejska), 
Magdalena Markowska (Cen-
trum Onkologii), Krzysztof Se-
mik (ZBM I TBS), Maciej Smo-
lewski (Piast Gliwice), Jadwiga 
Stiborska (ZDM Gliwice).

Wierzymy, że ranking pomoże 
w codziennej pracy zarówno 
dziennikarzy, jak i rzeczników. 
Warto pamiętać, że im lepsza 
będzie współpraca między tymi 
dwiema stronami, tym peł-
niejszy będzie produkt, który 
otrzymają czytelnicy i widzowie. 
A w konsekwencji jakość infor-
macji w przestrzeni publicznej 
wzrośnie.

Michał Szewczyk

Dziennikarze  
wskazali najlepszych
Nadkomisarz Marek Słomski, oficer prasowy Komendy 
Miejskiej Policji w Gliwicach, został wybrany przez gliwic-
kich dziennikarzy najlepszym rzecznikiem prasowym w 
mieście. Drugie miejsce zajął Mariusz Kopeć ze Śląskiej 
Sieci Metropolitalnej, a na podium również stanęły ex 
aequo Maja Lamorska-Gorgol z biura prasowego Urzędu 
Miejskiego i Marzena Sosnowska z Miejskiego Zarządu 
Usług Komunalnych. 

NAJLEPSZA „SZÓSTKA”  
(w sumie oceniano 12 rzeczników)
1. Marek Słomski 5,3 (KMP Gliwice)
2. Mariusz Kopeć 4,9 (Śląska Sieć Metropolitalna)
3. Maja Lamorska-Gorgol 4,6 (biuro prasowe Urzędu  

Miejskiego)
 Marzena Sosnowska  4,6 (MZUK)
4. Marek Jarzębowski 4,1 (rzecznik Prezydenta)
5. Dariusz Mrówka 4,0 (Straż Pożarna)

Nadkomisarz 
Marek Słomski,  
oficer prasowy 

Komendy Miejskiej  
Policji w Gliwicach 
– najlepszy rzecznik 

w Gliwicach
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„W STRONĘ SCHULZA” TO TYTUŁ NIEZWYKŁEJ
WYSTAWY OTWARTEJ W GALERII CAFÉ SILESIA

„Zabrze Republiką Marzeń” to projekt kulturalny, 
który zainaugurowany został w ubiegłym tygodniu 
w klimatycznych wnętrzach zabytkowego hotelu Admirals 
Palast oraz Galerii Café Silesia. Oba te miejsca stały się 
sceną działań inspirowanych twórczością Brunona Schulza. 

MAGICZNE 
WNĘTRZA 
ZABYTKOWEGO 
HOTELU

We wnętrzach opuszczonego hotelu zapanował kli-
mat rodem z Schulzowskiego Drohobycza za spra-
wą Agaty Dudy-Gracz i towarzyszących jej aktorów, 
którzy w zakamarkach pochodzącego sprzed wieku 
budynku czytali fragmenty prozy pisarza.
– Ta wystawa nie miała takiej formy w żadnym in-
nym mieście – podkreśla Jan Bończa-Szabłowski, 
wiceprezes fundacji „Republika Marzeń”. – Zabrze 
kojarzyło mi się do tej pory, jako krytykowi teatralne-
mu, z festiwalem „Rzeczywistość przedstawiona”. 
Przyjechałem tu dzięki namowom Janusza Kapusty. 
Zobaczyłem ten niezwykły hotel i pomyślałem, że to 
miejsce, które trzeba zdobyć. I udało nam się zreali-
zować ten szalony pomysł – dodaje.
„Aktorzy czytający Szulzem” w reżyserii Agaty 
Dudy-Gracz wprowadzili uczestników wydarzenia 
w niezwykły klimat, a magiczna sceneria hotelu na-
wiązywała klimatem do słynnego filmu Wojciecha 
Hasa „Sanatorium pod Klepsydrą”. W hotelu na 
czas wystawy uruchomiona została cukiernia ciast 
i deserów cynamonowych. 
Wystawę „W stronę Schulza”, którą otwarto w Ga-
lerii Café Silesia, będzie można oglądać do końca 
wakacji. Ekspozycja poświęcona jest twórczości 
Brunona Schulza oraz artystów, dla których dzieło 
tego znakomitego pisarza, malarza, rysownika i gra-
fika było inspiracją. W zabrzańskiej galerii zagości-
ły prace plejady polskich artystów współczesnych: 
Kiejstuta Bereźnickiego, Jerzego Dudy-Gracza, Pio-
tra Dumały, Edwarda Dwurnika, Stasysa Eidrigevi-
ciusa, Jana Lebensteina, Franciszka Maśluszczaka, 
Adama Myjaka, Tadeusza Smolickiego, Ireny Stan-
kiewicz, Franciszka Starowieyskiego, Józefa Szajny, 
Krystyny Piotrowskiej i Wiesława Rosochy. Wśród 
nich znajdują się również rysunki słynnego polskie-
go rzeźbiarza Igora Mitoraja oraz fotografie Ryszarda 
Horowitza. Są tu również prace trzech artystów, od 
lat tworzących w Stanach Zjednoczonych: Andrzeja 
Dudzińskiego, Janusza Kapusty i Rafała Olbińskie-
go. Wszystkie prace inspirowane są twórczością 
autora „Sklepów cynamonowych”, wiele z nich przy-
wołuje klimat prowincjonalnego żydowskiego mia-
steczka, świata Brunona Schulza. 
– To opowieść nie Brunona Schulza, ale jego sąsia-
dów, którzy przyszli po nim – uśmiecha się Agata 
Duda-Gracz. – Jestem oszołomiona gościnnością 
Zabrza. Jestem Ślązaczką, a po trzech dniach spę-
dzonych w tym mieście, jestem z tego jeszcze bar-
dziej dumna – dodaje.
– Przygoda z Brunonem Schulzem pokazuje, że na 
Śląsku mieszkają ludzie poszukujący czegoś wyjąt-
kowego, tak jak wyjątkowa jest ta ziemia – mówi 
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Cie-
szę się, że za sprawą Schulza przestrzenie tego 
najpiękniejszego hotelu na Śląsku ożyły – dodaje. 
 (hm)

Wystawa „W stronę Schulza” w Galerii Café Silesia
Dawny hotel Admirals Palast to jeden 

z najbardziej reprezentacyjnych budynków Zabrza

Aktorzy czytali fragmenty prozy Schulza

Wnętrza hotelu ożyły za sprawą projektu

Inscenizację wyreżyserowała Agata Duda-Gracz
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Tak nowa inwestycja
prezentuje się
z lotu ptaka
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Dziewięć orkiestr zaprezento-
wało się w niedzielę podczas 
XII Zabrzańskiego Festiwalu 
Orkiestr Dętych im. Edwarda 
E. Czernego. Muzycy przema-
szerowali ulicami miasta, a na-
stępnie zachwycali publiczność 
zgromadzoną na placu Teatral-
nym.

Podczas tegorocznej imprezy 
usłyszeliśmy m.in. orkiestry gór-

nicze „Makoszowy”,  „Piekary-Ju-

lian”, „Bielszowice”, „Bolesław 

Śmiały”, „Bytom-Miechowice” 

oraz Zawodową Orkiestrę Ko-

mendy Wojewódzkiej Policji w Ka-

towicach i Orkiestrę Dętą PSM I 

i II st. im. Stanisława Moniuszki 

w Zabrzu. Atrakcją imprezy był 

przemarsz Górniczej Orkiestry 

Dętej „Sośnica” z placu Wolno-

ści na plac Teatralny.  (hm)

ORKIESTRY WYSZŁY NA ULICE
ZA NAMI  XII ZABRZAŃSKI FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH IM. EDWARDA E. CZERNEGO

Festiwalowa scena na placu Teatralnym

Dmuchane boisko do gry w piłkarzyki

Leżakowanie pod palmami

Na inaugurację zagrał zespół Highway

Przemarsz ulicami miasta

Zabrzański Sport Pub podzielony 
został na dwie części. Plenero-
wą utworzono w pobliżu białego 
pawilonu mieszczącego kasę nr 
1. – Mamy tu sporo atrakcji dla 
dzieci i całych rodzin. Jest plaża 
z palmami, dmuchane boisko do 

gry w piłkarzyki czy możliwość ma-
lowania twarzy – wylicza Jan Szoł-
tysek ze spółki Stadion w Zabrzu. 
Na kibiców czekają także konkursy 
z nagrodami. Sport Pub czynny 
jest codziennie do godziny 22, 
w weekendy od 12, a w pozosta-

łe dni tygodnia od 14. Promenada 
zewnętrzna będzie działać do 28 
lipca 
Na promenadzie wewnętrznej Are-
ny Zabrze, w całkowicie osłoniętej 
przed opadami części, utworzona 
została przestrzeń, w której naj-

ważniejsze jest kibicowanie. Zma-
gania europejskich drużyn każdego 
dnia może tu oglądać nawet 400 
osób. Nie brakuje oczywiście do-
stępu do przekąsek i napojów. Ta 
część Sport Pubu czynna jest do 
godziny 23.  (hm)

Na promenadzie Areny 
Zabrze czekają atrakcje 

dla całych rodzin

NA PROMENADZIE ARENY ZABRZE POWSTAŁ 
PLENEROWY SPORT PUB

Wielkie emocje zagościły na promenadzie Areny Zabrze. W piątkowe popołudnie oficjalnie ruszył 
plenerowy Sport Pub, a w nim atrakcje dla każdego. Na dobry początek zagrał zespół Highway.


