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SYMBOLICZNA WIECHA NA BUDOWIE NOWEJ
ELEKTROCIEPŁOWNI W ZABRZU

Cena gazety
z dodatkiem 1 zł

MILOWY KROK
W STRONĘ CZYSTEGO
POWIETRZA
Budowa
elektrociepłowni

Moment
zawieszenia
wiechy

Zaledwie trzy miesiące po wmurowaniu kamienia węgielnego pod nową
elektrociepłownię w Zabrzu, w najwyższym punkcie powstającego
zakładu zawisła tradycyjna wiecha. Zakończenie wartej około 870
milionów złotych inwestycji planowane jest na 2018 rok.
– Wszystkie dotychczasowe prace budowlane postępują
zgodnie z przyjętym harmonogramem i przy zachowaniu najwyższych standardów w zakresie
bezpieczeństwa. Aktualnie na
placu budowy pracuje około 200
osób dziennie, a liczba ta będzie
się konsekwentnie zwiększać
w najbliższych miesiącach – zapowiada Piotr Górnik, dyrektor
ds. produkcji Fortum.
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– Budowa nowej elektrociepłowni w Zabrzu to
przykład dobrej współpracy pomiędzy samorządem
lokalnym a prywatnymi inwestorami. Cieszymy się, że Fortum
buduje nowoczesny i ekologiczny
zakład, który zapewni mieszkańcom bezpieczne dostawy ciepła.
Warto podkreślić, że na placu
budowy pracują lokalni podwykonawcy, co pozytywnie wpływa na
zatrudnienie w regionie – mówi
prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.

Wciągnięcie wiechy było związane z ukończeniem prac przy
betonowaniu tzw. pylonu, czyli
głównej klatki schodowej, która
osiągnęła planowaną wysokość
ponad 64 metrów. To jeden
z najważniejszych kamieni milowych realizowanego projektu.
Jednocześnie rozpoczęto prace
przy konstrukcji stalowej dla
budynku kotłowni, w której docelowo znajdzie się nowoczesny
kocioł wielopaliwowy.
Powstanie nowej elektrociepłowni jest elementem szerokiego
planu inwestycyjnego Fortum na

Śląsku, którego wartość do 2022
r. osiągnie ponad miliard złotych.
W jego ramach wybudowany zostanie również odcinek sieci ciepłowniczej o długości około 10
kilometrów, który połączy nowoczesny zakład z bytomską siecią.
Zakład docelowo będzie produkował ciepło dla 70 tysięcy gospodarstw domowych w Zabrzu oraz
Bytomiu. Dzięki zastosowaniu
nowoczesnych technologii zapewni wysoką efektywność produkcji
i pozytywnie wpłynie na jakość
powietrza w regionie.
(hm)
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Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik
i przedstawiciele Fortum na placu budowy
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ZABRZE AKTUALNOŚCI
Otwarciu boiska towarzyszyły
zawody sportowe

Pokazy sztuk
walki

BOISKO Z PRAWDZIWEGO ZDARZENIA POWSTAŁO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W ZABRZU

BEZPIECZNIE

PO ZDROWIE I KONDYCJĘ
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 w Zabrzu aż zacierają ręce z zadowolenia. Od soboty mają
do dyspozycji nowoczesne i bezpieczne boisko. Jego budowa stała się możliwa dzięki funduszom
w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego.
– Boisko jest piękne, super można się na nim bawić – mówi Jagoda Maniura, uczennica SP nr 7.
– Najbardziej podoba mi się bieżnia, bo można się na niej ścigać,
a ja lubię biegać – podkreśla Filip Domagała, jeden z uczniów.
Nowy obiekt umożliwia także grę
w piłkę nożną, siatkówkę czy
koszykówkę. Wykonano oświetlenie i niezbędne odwodnienie.
Inwestycja została zrealizowana
w ramach I edycji Zabrzańskiego
Budżetu Partycypacyjnego. Projekt poparło w głosowaniu prawie 2,3 tysiąca mieszkańców.
– Ten projekt zajął w głosowa-

Festyn został zorganizowany przez szkołę
oraz Radę Dzielnicy Centrum Północ

niu drugie miejsce. To pokazuje ogromną siłę mieszkańców.
I o to właśnie chodzi w budżecie
partycypacyjnym. Ważne jest,
żebyśmy żyli miastem, żebyśmy
pokazywali kierunki, w jakich
chcemy, żeby miasto się rozwijało – zaznacza prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik. – To
przyczynia się do tego, że mieszkańcy mogą być dumni se swojego miasta – dodaje.
Otwarcie boiska wpisało się
w program
zorganizowanego
w szkole festynu „Dzień z rodziną na sportowo”. Uczniowie wraz
z rodzicami próbowali sił m.in.

w biegu na czas, przeciąganiu
liny czy skoku w dal. Na uczestników festynu czekały także pokazy judo, zajęcia zumby, turniej
badmintona, zajęcia origami
oraz konkursy plastyczne.
Przypomnijmy, że w Zabrzu trwa
aktualnie III edycja budżetu partycypacyjnego. Mieszkańcy zgłosili 96 projektów, które aktualnie
są analizowane. Te, które spełnią wszystkie wymogi formalne,
zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. Potrwa ono od
21 do 27 października. Zwycięskie wnioski poznamy na początku listopada.
(hm)

PRZED NAMI WYSTAWA PRAC LAUREATÓW 19. MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU RYSOWANIA

PRZY SZTALUGACH W SPORTOWYCH KLIMATACH
Wernisaż prac laureatów
19.
Międzynarodowego
Festiwalu Rysowania odbędzie się 23 września
o godzinie 12 w Kopalni
Sztuki przy ul. Hagera 41
w Zabrzu. Zwycięskie prace powstały na początku
czerwca w hali Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Motywem przewodnim tegorocznej edycji festiwalu
był sport. W artystycznej
rywalizacji
wzięło
udział

około tysiąca osób, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów. Na imprezie
tradycyjnie
nie
zabrakło
przedstawicieli miast partnerskich Zabrza. Przyjechali
Słowacy, Ukraińcy, Rosjanie i po raz pierwszy goście
z Zahle w Libanie. Po Grand
Prix tegorocznej imprezy sięgnęła 23-letnia Klaudia Lata
z Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach. Nagrody i wyróżnienia przyznano także
w każdej z dziesięciu kategorii wiekowych.
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– Mamy kategorie od dwóch
do stu lat, by dzieci, młodzież i dorośli mogli się się
w nich odnaleźć. Z kategorii
ogólnych wyłączone są kategorie dla szkół plastycznych
– zwraca uwagę Wojciech
Werner, dyrektor organizującego festiwal Zespołu Szkół
nr 18, do którego należą
Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych i Liceum Plastyczne. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
(hm)

Festiwal przyciągnął około tysiąca uczestników
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Fot: General Motors Poland

Niekończąca się
historia obwodnicy

Zachodnia obwodnica Gliwic to zdecydowanie jedna z najdłużej realizowanych
inwestycji w mieście. Choć od wielu lat mówi się i słyszy o powstaniu kolejnych jej odcinków to sprawa wciąż napotyka na przeszkody. Tak jest do dziś.

Holdeny

prosto z Gliwic
Fot: Łukasz Gawin

General Motors Manufacturing Poland
rozpoczął w Gliwicach regularną produkcję Holdena Astry na rynki Australii
i Nowej Zelandii. Poza tym modelem,
fabryka dostarcza też na Antypody Astrę
GTC, Astrę VXR oraz Cascadę.

Obecnie zachodnia
obwodnica stanowi odcinek ciągnący się od
Drogi Krajowej nr 88
(w pobliżu C.H Arena)
do ul. Sowińskiego.
Stamtąd, według projektu, obwodnica ma zostać
pociągnięta do ul. Daszyńskiego, a następnie aż do
ul. Rybnickiej.

Od wielu już lat
najbardziej problematyczny jest
właśnie odcinek:
Sowińskiego–Daszyńskiego. Powodem są administracyjne przepychanki
pomiędzy grupką
mieszkańców a magistratem, które
opóźniają budowę.

– Dla odcinka od Sowińskiego
do Daszyńskiego wydano decyzję środowiskową. Od decyzji
wpłynęło odwołanie. Czekamy
na rozstrzygnięcie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze
– informuje Jadwiga Jagiełło-Stiborska z Zarządu Dróg
Miejskich.

zezwalającą na realizację inwestycji
drogowej – dodaje
Jadwiga Jagiełło-Stiborska.

wany w jednym czasie przez
jednego wykonawcę. Wskazuje na to choćby Wieloletnia
Prognoza Finansowa, w której
obydwa odcinki zapisano na
lata 2018-2019.
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Przypomnijmy, nowa Astra produkowana jest w Gliwicach od
września ubiegłego roku; do końca 2015 r. z linii produkcyjnych
zjechało ok. 20 tys. aut tego modelu. Miesięczna produkcja gliwickiego zakładu to ok. 12,5-14 tys.
aut tego modelu. Produkowany
w Gliwicach model otrzymał niedawno prestiżową nagrodę „Car
of the Year 2016”.
W tym roku zakład obchodził
20-lecie swojej obecności w Gliwicach.

W Gliwicach General Motors prowadzi produkcję także
dla innych marek
koncernu: oprócz
oczywiście Opla,
także dla Vauxhalla
i przeznaczonego

Na formalnych przepychankach tracą głównie mieszkańcy Gliwic, którzy dzięki
obwodnicy, mogliby ominąć
zatłoczone centrum miasta.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że odcinek obwodnicy
prowadzący od ulicy Sowińskiego do ulicy Daszyńskiego pierwotnie miał powstać
w 2011 roku.

Jeszcze kilka lat temu zakładano taką ewentualność, by
budować obwodnicę w mniejszych odcinkach. Wobec impasu przy odcinku Sowińskiego–Daszyńskiego, chciano
ruszyć z następnym w kolejności fragmentem Daszyńskiego
– Rybnicka. Możliwe jednak,
że cały odcinek będzie budo-

na rynek amerykański Buicka.

Nowa Astra produkowana dla
marki Holden wyposażona jest
w turbodoładowany silnik benzynowy 1.4 l o mocy 150 KM.
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Dużo lepiej wyglądają natomiast
przygotowania pod
fragment Daszyńskiego–Rybnicka:
Dla odcinka Daszyńskiego-Rybnicka wydano decyzję

Fot: Łukasz Gawin

Mieszkańcy z ul. Daszyńskiego
obawiają się wzrostu uciążliwości związanej z inwestycją, bo
planowany odcinek obwodnicy przebiegać ma tuż pod ich

domami. Odwołują się
więc do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. SKO uznaje
sprzeciw za zasadny
i cofa decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, bez której nie można
otrzymać zgody na rozpoczęcie
budowy. Cała procedura administracyjna musi rozpocząć się
od nowa. I znów powtarza się
ten sam scenariusz:

20.09.2016 (nr 792)
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ogłoszenia drobne

Ogłoszenie drobne można zamówić na 2 sposoby
w internecie
w redakcji

usługi
ÔÔ !Czyszczenie dywanów (u
klienta lub odbiór) tapicerek.
Sprzątanie. Mycie okien. Firma Blitz. Tel. 32-234-2172,
kom.510-286-736.
ÔÔ Kafelkowanie, panele,
malarskie. Tanio!!! Tel.
787672048.
ÔÔ KASY FISKALNE KOMPUTERY Serwis - Sprzedaż - Doradztwo tel. 790-275-444.

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. 508-145905.
ÔÔ Gliwice-Sklep Tapety z ul.
Barlickiego jest przeniesiony na J. Śliwki 19 - tapety,
okleiny, farby, ceraty, folie,
kasetony- Dekortap sklep
tapety Gliwice- tel 692-688377.
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.

ÔÔ KOMPLEKSOWE REMONTY MIESZKAŃ, łazienek;
hydraulika, kafelkowanie,
gładzie, malowanie, elektryka itp. Tel. 728-466-306.
ÔÔ Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki
PIKO, HO, TT. Tel. 607-912559.
ÔÔ LOTNISKO. Transport
osobowy. Obsługa kart płatniczych. Tel. 608-098-334.
ÔÔ MEBLE SYSTEMOWE,
KUCHNIE, materace, zabudowy, szafy, rolety. Tel. 32
270-00-09, 695-899-863.
ÔÔ OBIADY- domowa jakość
od 10 zł/szt. Warsztaty
szkolne CKZIU Nr1, Gliwice
ul. Kozielska 1. Główny budynek szkoły- parter. Zapraszamy od 12.30 do 15.30. Tel.
32 231 76 32.
ÔÔ PIANINO - strojenie i naprawa, 662-046-560.

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze
Tygodnik,
ukazuje siê we wtorki

Redakcja, biuro og³oszeñ
Gliwice, pl. Pi³sudskiego 3
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Biuro czynne
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w godz. 9-16.00
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otrzymanych reklam i og³oszeñ

ÔÔ RTV NAPRAWA DOMOWA.
Tel. 32 279-42-79, 605-285957.

ÔÔ STALMET (czerwona
czcionka+ belka). Skup złomu
i metali kolorowych, demontaż konstrukcji stalowych,
ogrodzeń, pieców, maszyn itp.
Możliwość dojazdu z wagą.
Płatność gotówką. Bezpłatny
transport. 515-191-401.
ÔÔ Transport, przeprowadzki, wywóz starych mebli i
gratów, AGD, RTV, tanio
503992431.

finanse
ÔÔ Dojazd do klienta! Pożyczka do 25.000 zł! 518 648
850.
ÔÔ Gdy bank odmówił pożyczka ratalna nawet
25000zł do 80 lat. 793 080
309.
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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.

ÔÔ GOTÓWKA! Nawet 25tys.
SZYBKO! 667 999 413.
ÔÔ POŻYCZKA DO 25.000 zł
Zadzwoń 503 833 703.

ÔÔ Zapisy na protezy NFZ,
piaskowanie, wybielanie,
odbudowy, porcelana,
ortodoncja - aparaty stałe,
chirurgia. Dolnych Wałów
20, 32 231-39-95, Pszczyńska 25, 32 231-54-56.

dam pracę
ÔÔ Poszukujemy pracowników ogólnobudowlanych.
Atrakcyjne warunki. Tel.
604287793, 602234679,
32 230-90-33.
ÔÔZatrudnię kierowcę z
kat. B i doświadczeniem
na autach dostawczych
do pracy na skupie złomu.
Pełny etat, umowa o
pracę, stawka 10.00 zł/
godzinę do negocjacji
plus premie. Tel. 515191-401.
ÔÔ Zatrudnię odpowiedzialną osobę na stróża do
pilnowania placu w nocy
oraz niedziele. Umowa o
pracę, stawka 4,50/godzinę, praca w Gliwicach. Tel.
515-191-401.
ÔÔ Zatrudnię panią na stanowisko kasjerka-wagowa
wraz z obsługą placu skupu
złomu, handel opałem pełny etat. Umowa o pracę
stawka 10,00 zł/h do negocjacji. Tel. 515-191-401.
ÔÔ Zatrudnię przepalacza tlenowo-gazowego z uprawnieniami do przepalania złomu.
Umowa o pracę, praca w
Gliwicach - Ostropie. Stawka
10,00 zł do negocjacji. Tel.
515-191-401.

nieruchomości
ÔÔ Kupię bez pośredników
przytulne 2 pokoje do I piętra
z balkonem w centrum Gliwic
lub Zabrza. Tel. 505410320.

auto-moto
ÔÔ AUTOSKUP-kupię każdy samochód osobowy i
dostawczy. 32 793-94-11,
660-476-276.
ÔÔ AUTO SKUP dojazd gratis.
GOTÓWKA od ręki. Osobowe
i dostawcze. 509-046-998.
ÔÔ AUTO-SKUP za gotówkę.
Każdy stan. 507-572-625.

inne
ÔÔ BOUTIQUE LAPLAYA78,
odzież dla kobiet z klasą i
inne. Gliwice, Okrzei 11. Tel.
601-490-293.
ÔÔ Kupię książki STARE
NOWE UŻYWANE Dojadę DO
KLIENTA Płatne GOTÓWKĄ
662330579.
ÔÔ WĘGIEL WORKOWANY,
orzech, eko-groszek, flot,
dowóz do klienta. Tel. 515191-401.
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zdrowie
ÔÔ Protezy zębowe na NFZ
bez czasu oczekiwania. Tel.
730 710 102 Szałsza.
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Tak możesz
stracić kilka
tysięcy złotych
– W środę po Osiedlu Literatów w Łabędach chodziło dwóch mężczyzn,
którzy podawali się za pracowników znanej firmy energetycznej. Kiedy
poprosiłem ich o wylegitymowanie się i zagroziłem, że zadzwonię do ich
pracodawcy – uciekli – informuje nas zaniepokojony Czytelnik. Jego zdziwienie było tym większe, gdy po godzinie jeden z uciekinierów, na osiedlu
pojawił się raz jeszcze. Tym razem w stroju kominiarza...
„Spacerowicze” stosujący metodę „na pracownika administracji” to w Gliwicach zjawisko
niestety już dobrze znane. Jak
mówi nadkom. Marek Słomski z gliwickiej policji, kluczowe
w takich sytuacjach jest szybkie
zgłoszenie zdarzenia na policję.
– Wówczas w dane miejsce
możemy wysłać patrole, które
mogą zatrzymać oszustów. Jeśli mieszkańcy chcą zachować
anonimowość, wystarczy, że na
początku rozmowy to zaznaczą
– komentuje rzecznik policji.

Wedle relacji naszego Czytelnika, oszuści nie dawali łatwo
za wygraną. Kiedy zagroził, że
skontaktuje się z ich firmą,
szybko zmienili zdanie i podali się za pracowników jeszcze innego przedsiębiorstwa
– tym razem zajmującego się
dostawą usług multimedialnych.

ważnie za cel obierają osoby starsze
i niestety często
osiągają zamierzony efekt – mówi
nadkom. Marek
Słomski.

– Apelujemy
o uwagę i ostrożność. Oszuści prze-

Zdarza się, że nieuważni lokatorzy, którzy wpuścili do
swojego mieszkania oszustów
stracili nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.
(msz)

Na Osiedlu Literatów
w Łabędach pojawili się fałszywi
kontrolerzy i kominiarze
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Plener z książką

Nietypowa inicjatywa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach. Na
Skwerze Doncaster stanęła „Plenerowa Biblioteczka” – miejsce, gdzie
możemy „wziąć” i „oddać” książkę. W małym zbiorze znajduje się kilka
pozycji autorów polskich i zagranicznych.

– Dzięki pomocy Miejskiego
Zarządu Usług Komunalnych
w Gliwicach na Skwerze Doncaster znalazła swoje miejsce
pierwsza Plenerowa Biblioteczka. Powstała w „Pracowni Pana
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szczE” i można powiedzieć, że
jest... prototypem. Wiemy bowiem, że będą następne. Lubimy, gdy książki są... wszędzie!
– napisali na facebook'u bibliotekarze.
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Pozostaje mieć nadzieję, że inicjatywa spotka się z dobrym
przyjęciem gliwiczan, a wymiana książek zadziała w obie
strony i zbiór nie zostanie
uszczuplony.
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moduł reklamowy
tej wielkości
kosztuje tylko

78 zł

netto
Szczegóły na
www.gazeta-miejska.pl
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Mieszkańcy się boją
Co roku mieszkańcy niemal wszystkich dzielnic Gliwic apelują: zróbcie coś z tymi dzikami. Pokazują zdjęcia zrytej ziemi,
a nierzadko na fotografiach widać całe watahy zwierząt wędrujących tuż pod blokami.
Co roku również osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo
mieszkańców tłumaczą się podobnie: „podjęliśmy działania”.
Efekt zawsze jest ten sam: dziki
wciąż przychodzą na osiedla.
Choć na żer wyruszają głównie nocą, coraz częściej można
je spotkać także w dzień. Co
więcej, z roku na rok zwierzęta
coraz bardziej przyzwyczajają
się do obecności człowieka,
a ich wizyty są bardziej śmiałe.
„Czy musi dojść do tragedii,
żeby ktoś zareagował? – pyta

pan Stanisław, nasz Czytelnik.
I podaje przykład:
– Osiedle Kopernika regularnie
odwiedzane jest przez watahy
dzików niejednokrotnie liczące
20-30 osobników dorosłych
z młodymi. Sytuacja ma miejsce, z mniejszym lub większym
natężeniem od 2 lat.
Nasz Czytelnik postanowił sprawę opisać, gdy ostatniej nocy
dziki podeszły jeszcze bliżej –
ryjąc kilka metrów od zaparkowanych samochodów i w niedalekim sąsiedztwie placu zabaw.

Tamtejsza Spółdzielnia Mieszkaniowa dobrze zna problem
i podobnie jak Rada Osiedlowa
interweniowała już nieraz w tej
sprawie.
– O problemie powiadamialiśmy
Straż Miejską, rozmawialiśmy
z członkami kół myśliwskich,
złożone zostało też pismo do
prezydenta miasta Zygmunta
Frankiewicza. Z konkretnych
działań wiemy, że wykładane
były na terenie osiedla środki
odstraszające dziką zwierzynę, niewiele jednak pomogły
– tłumaczą przedstawiciele

Gdy staniemy „oko w oko” z dzikiem:


spółdzielni i dodają: – Ludzie
się boją, szczególnie o dzieci.
Wataha dzików w pobliżu placu
zabaw to sytuacja niedopuszczalna, bo niewiele potrzeba,
by do wspomnianej tragedii
rzeczywiście doszło. Dorośli
mieszkańcy zazwyczaj wiedzą,
jak zachować się w przypadku spotkania z dzikiem, dzieci
mogą zareagować płaczem,
krzykiem czy ucieczką. I choć
dziki nie są z natury agresywne, to takie zachowanie
może sprowokować zwierzę
do ataku.
By problem zminimalizować
potrzeba kompleksowych
działań, jednak swoją „cegiełkę” mogą dołożyć także sami
mieszkańcy, którzy często nieświadomie zwabiają zwierzęta
w okolice swych domów.
– Dziki żywią się m.in. tym, co
człowiek wyrzuca na śmietnik,
zwabiają je łatwo dostępne
resztki jedzenia znajdujące
się poza pojemnikami do tego
przeznaczonymi, kompostowane odpady czy dokarmianie
kotów i ptaków – informuje
Centrum Ratownictwa Gliwice.

Pod żadnym pozorem nie można zbliżać się do zwierzęcia, sprowokowane może zaatakować

 W przypadku spotkania z dzikiem na terenie zamkniętym, nie należy zwierzęcia łapać, szczuć go psem, ani
zapędzać w miejsca, z których nie ma ucieczki
 Spotykając dzika na swojej drodze nie wolno uciekać
ani krzyczeć, należy spokojnie iść dalej i najlepiej
zadzwonić na numer alarmowy 112 i powiadomić
odpowiednie służby.

Duże zmiany w organizacji ruchu w centrum
Gliwic. W rejonie Placu Piastów drogowcy
wprowadzili nowe programy sygnalizacji
świetlnej oraz usprawnili korzystanie z pasów ruchu. Czy pozwoli to na bezpieczniejsze
pokonywanie jednego z największych skrzyżowań w Gliwicach?

Katarzyna Klimek

– Obecnie pracownicy Centrum
Sterowania Ruchem, na bieżąco, nieco baczniej przyglądają
się sytuacji w tym rejonie miasta, tak, aby w najdrobniejszych
szczegółach dokonać ewentualnych zmian i umożliwić kierowcom w najkrótszym czasie
przejazd przez tę część Gliwic –
mówi nam Jadwiga Stiborska,
rzecznik prasowy Zarządu Dróg
Miejskich w Gliwicach.

Nowy program sygnalizacji świetlnej
ma pomóc przede
wszystkim w pokonywaniu przejazdu
na odcinku Częstochowska–Dworcowa.
Ponadto skoordynowano sygnalizację w ciągu ul. Jagiellońskiej
i Bohaterów Getta Warszaw-

skiego na odcinku od Mitręgi
do dworca kolejowego, gdzie
tworzyły się zatory drogowe.
Kierowcy na Placu Piastów powinni zwrócić też większą uwagę
na pasy ruchu. Wydzielono m.in.
jeden pas do lewoskrętu z ul.
Jagiellońskiej w ul. Dworcową.
– Przy poprzedniej organizacji
kierowcy popełniali sporo błędów
w czasie wykonywania manewru
lewoskrętu, z dwóch pasów ruchu, gdzie zajeżdżali sobie drogę
– tłumaczy Stiborska.
Kolejna zmiana to możliwość
jazdy od ul. Piwnej przez skrzyżowanie Plac Piastów – Jagiellońska trzema pasami ruchu,
a nie jak dotąd tylko dwoma.
Ponadto na ul. Piwnej, na wysokości Placu Piastów, kierowcy
jadący w kierunku Drogowej Trasy Średnicowej mogą ustawiać
się na dwóch pasach ruchu:
środkowym i lewym skrajnym,
a nie jak dotąd tylko na środkowym.
(msz)

Deszcz ich nie powstrzymał
131 osób wzięło udział w szóstej edycji charytatywnej akcji Tańczymy z SERCEM – ZUMBA maraton. Tym razem impreza odbyła
się na dachu salonu Audi w Gliwicach, który był sponsorem eventu.

Głównym celem akcji było zdobycie środków finansowych
leczenia Ani Starosolskiej
z Gliwic. Dziewczynkę dotknęła nadzwyczaj rzadka choroba
genetyczna powodująca przedwczesne starzenie się i opóźnienie rozwojowe – występuje
raz na 2 miliony osób!
W ramach całej akcji fundacja
przekazała na konto Ani kwotę 13.700 zł, na którą składa
się wartość opłat startowych
(4.925 zł) wniesiona przez 174
osoby – część zarejestrowanych
nie dotarła na miejsce oraz

1% podatku (8.465 zł), który za
2015 rok pozyskała fundacja.
Zumba zaczęła się punktualnie
o godzinie 17:00 w strumieniach
deszczu, ale na szczęście przestało padać. Pozytywna energia
widoczna była przez całe 3 godziny maratonu. Po godzinie 20:00
emocje sięgnęły zenitu, bo udało
się nam stworzyć symboliczne
ŚWIECĄCE SERDUSZKO DO NIEBA. Radość była tak wielka, że
uczestnicy nie chcieli zakończyć
zabawy.
– Dziękuję wszystkim, którzy
przyczynili się do sukcesu na-

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

szej siedemnastej akcji charytatywnej – kolejna odbędzie się
już 2 października. Tym razem
zapraszamy dorosłych i dzieci na
wspólne bieganie dla podopiecznych Domu Dziecka – powiedział
Artur Szcześniak prezes Fundacji „Biegamy z Sercem”.
Maraton poprowadzili charytatywnie licencjonowani instruktorzy ZIN:
Joanna Dziedzic, Anna Kuśnierz,
Dorota Steblok i Radek Nosal. Najliczniejsza grupa, to MALCZUSIA
Team z ZSO nr 1 w Gliwicach. Relacja z zumby oraz zapisy na biegi na
www.biegamyzsercem.pl

www.gazeta-miejska.pl

Fot. Łukasz Bakalarczyk

Fot. Pan Stanisław, Czytelnik

Jak jeździ się
w rejonie Placu
Piastów?
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To może być nowa atrakcja Gliwic

Wkrótce w Gliwicach będzie można podziwiać największą wystawę makiet kolejowych w Polsce. „Kolejkowo” to projekt,
który sprawdził się już we Wrocławiu, gdzie
stał się jedną z atrakcji turystycznych
stolicy Dolnego Śląska.
Żeby przygotować największą
w Polsce wystawę makiet odwzorowanych w skali 1:25 trzeba było niemal roku.
– To właśnie wtedy zdecydowaliśmy się na to, że nasze
drugie królestwo, po Wrocławiu stworzymy akurat na
Śląsku – opowiada Jakub Paczyński, twórca Kolejkowa.
– Postanowiliśmy, że chcemy
także ukazać piękno tego
regionu w miniaturze, stąd
podczas naszego debiutu
będzie można zobaczyć wyremontowany dworzec kolejowy
w Gliwicach czy ratusz z tego
miasta, a także XIX-wieczną
śląską kopalnię. W sumie
w przestrzeni, jaką dysponujemy w Europie Centralnej,
zaprezentujemy kilkanaście
makiet. Co kilkadziesiąt dni
będziemy dodawać do nich
nowe elementy. Wszystko
po to, aby za każdym razem
zaskakiwać odwiedzających
nas gości.

Dla wszystkich
zainteresowanych
na miejscu będą
także organizowane
specjalne warsztaty
i zajęcia modelarskie. Na odkrycie
od 22 września czekają także makiety
opowiadające historię Ziemi w odsłonach.
– Dla nas Kolejkowo to naturalny partner do tego, aby zachęcać mieszkańców Śląska do
aktywnego poznawania swojego
regionu, ale także budowania
poczucia dumy – mówi Katarzyna Lenartowicz, zastępca
dyrektora Europy Centralnej.
– Jesteśmy przekonani, że to
miejsce na dobre wpisze się

Zobacz ten
materiał TV
Wystarczy do widocznego
obok kodu przyłożyć smartfon z dostępem do internetu i czytnikiem kodów QR

Kolejkowo Gliwice w liczbach…
• 10 makiet
• 900 metrów kwadratowych ekspozycji 410 metrów torowiska
• 12 pociągów
• 51 wagonów
• 9 423 okna
• 1 097 ludzi na makietach
• 6 kotów
• 15 modelarzy pracowało nad Kolejkowem w Gliwicach

nie tylko w krajobraz turystyczny
Śląska, ale będzie też atrakcją,
do której nasi mieszkańcy będą
wspólnie przyjeżdżać nie tylko
ze swoimi dziećmi, ale także
z odwiedzającymi ich krewnymi,
czy znajomymi.
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• 38 761 godzin zajęło przygotowanie makiet, jakie
zobaczymy 22 września
Bilety: 19 zł – normalny, 15 zł – ulgowy. Dzieci do 3
lat makietę zwiedzają bezpłatnie. Grupy zorganizowane (po wcześniejszym umówieniu, minimum 15
osób) : 15 zł – normalny, 12 zł – ulgowy. Kolejkowo
będzie otwarte 365 dni w roku od godz. 10:00 do
godz. 20:00.
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Tu
naprawisz
rower
W Gliwicach powstały nowe stacje do samoobsługowej naprawy rowerów. Urządzenia zostały
zlokalizowane w pięciu punktach miasta.
– Stacje napraw będą wyposażone w zestaw kluczy imbusowych,
klucze torx, wkrętak krzyżowy
i płaski, klucze płaskie, śrubowy
skuwacz i rozkuwacz łańcucha,
klucze pierścieniowe do szprych,
łyżki do opon oraz pompkę rowerową z adapterem na wszystkie
zawory rowerowe – informowała
nas kilka tygodni temu Roksana
Burzak z Wydziału Przedsięwzięć
Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach. – Stacje naprawcze rowerów pozwolą między innymi na
samodzielne zreperowanie przedziurawionej dętki, napompowanie opony, regulację siodełka lub
hamulców. Dodatkowo wykonanie
napraw ułatwi możliwość zawieszenia roweru – dodaje.

20.09.2016 (nr 792)

Stacje pojawiły się
na placu Inwalidów Wojennych,
przy wejściu do
parku Chopina
(od Al. Przyjaźni),
przy placu zabaw
przy ul. Horsta
Bienka, przy Radiostacji oraz
na alei Sikornik
(obok siłowni pod
chmurką).
Inwestycja kosztowała 23,6
tys. zł. brutto i sfinansowana

została ze środków miejskich.
Przypomnijmy, pierwsza stacja napraw pojawiła się w Gliwicach na początku roku z inicjatywy Centrum Handlowego
Forum. Wiosną (na wniosek
radnego Krzysztofa Kleczki)
w podobną instalację wyposażono osiedle Obrońców
Pokoju (na zdjęciu).
– Rozbudowa stacji napraw
na pewno cieszy. Wraz z istniejącymi już przy gliwickich
centrach handlowych Forum
i Auchan w wyraźny sposób
poprawia dostępność miejsc
do naprawy rowerów w mieście. Teraz czekamy na dobre
drogi dla cyklistów – komentował w lipcu tego roku inicjatywę urzędników Andrzej
Parecki z Gliwickiej Rady Rowerowej.
(msz)
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Szalik dla drzewa

zresztą nie tylko
w zbiórkę, ale również we wspólne
tworzenie.

Nie tylko ciepły szalik dla drzewa, ale też kompletne, włóczkowe ubranie
postanowili stworzyć członkowie Stowarzyszenia Przed Siebie. Dzięki
akcji pod hasłem „podaj dalej włóczkę” nowych, włóczkowych kolorów
nabierze drzewo, które rośnie w sąsiedztwie gliwickiego hospicjum.
– Zaczęło się od torebek –
tłumaczy Anna Moszyńska ze
Stowarzyszenia Przed Siebie –
zainspirowaliśmy się akcją zorganizowaną na Pomorzu, która
polegała na zbiórce damskich
torebek i drobiazgów.

nizować kiedy pojawi się tka
potrzeba – wyjaśnia Anna Moszyńska.

Fot. Łukasz Bakalarczyk

że na przekór powszechnym
wyobrażeniom, to miejsce
może kojarzyć się z kolorem,
uśmiechem i życiem. Wielu
mieszkańców Gliwic ciągle też
nie wie, gdzie znajduje się
budynek Hospicjum. Wierzymy, że to drzewo sprawi, że
nie nikomu już to nie umknie.
Liczymy też na to, że kolorowe
drzewo pomoże zwrócić uwagę na hospicjum, zwłaszcza
teraz, przed jego planowaną
rozbudową i zbliżającą się
kwestą pierwszo-listopadową.

– W Podaj Dalej chodzi o to by
małym nakładem wiele osób
wspólnie robiło coś wielkiego
razem –dodaje Justyna Koch,
jedna z organizatorek akcji.

W gliwickiej akcji udało się zebrać 450 torebek, które trafiły
do pensjonariuszek hospicjum,
domu dla bezdomnych kobiet
i samotnych matek z dziećmi,
uczestniczek warsztatów terapii
zajęciowej i podopiecznych środowiskowego domu samopomocy.
Sukces zbiórki zachęcił do kolejnych działań i stworzenia społeczności Podaj Dalej.

Nazwa stowarzyszenia zobowiązuje, więc w czasie wakacji Przed
Siebie nie stało w miejscu i zorganizowało koleją zbiórkę. Tym
razem postawili na włóczki, które
posłużą do upiększenia miejskiej
przestrzeni.

Chętni wciąż mogą dołączyć do
tej grupy – najbliższe spotkanie
robótkowe odbędzie się w Galerii
Melina (ul. Częstochowska 16)
we wtorek, 20 września, o godz.
18:30.
Ubieranie drzewa przy gliwickim
hospicjum we włóczkowy kubraczek ma się odbyć jeszcze
we wrześniu. Wszystko zależy
jednak od tego, kiedy uda się
skończyć dzierganie.

Gliwiczanie i tym
razem nie zawiedli
i przynieśli 1848
motków włóczki.
Zaangażowali się

– Postanowiliśmy ozdobić
jedno z drzew, które rośnie
nieopodal Hospicjum im. Miłosierdzia Bożego w Gliwicach
– opowiada Justyna Koch –
dzięki temu chcemy pokazać,

– Chcemy pośredniczyć w przekazywaniu różnych przedmiotów
poprzez zbiórki konkretnych
rzeczy, które będziemy orga-

– Podczas dwóch pierwszych
spotkań w zaprzyjaźnionej Galerii Melina robiliśmy na drutach
i szydełkach szaliki, które następnie zszywamy tak, by stworzyły płachtę, którą owiniemy
pień drzewa – tłumaczą organizatorki. – Przed nami jeszcze
sztrykowanie szalików, którymi
owiniemy gałęzie. Do pracy, połączonej z nauką podstawowych
splotów, włączyło się kilkadziesiąt osób.

Katarzyna Kowińska

Pożegnanie artystki
Gdy w sobotę 10 września otrzymałem lakoniczną wiadomość! „Krystyna Westfal nie żyje,
zmarła dwie godziny temu” zamurowało mnie. Bo jak to? Ledwo dwa miesiące temu spotkaliśmy się na ulicy. Krystyna wtedy powiedziała: „ Wiesz co Jasiu, a może byśmy zrobili
wspólny benefis – byłoby co zaśpiewać”. Pomyślałem, że trzeba by się spotkać, określić
ewentualny kształt takiej imprezy. I nagle ta wiadomość. Szok!
Jaką ją będę pamiętał? Jaką zapamiętamy? Na pewno w historii
gliwickiej sceny była znaczącą
artystyczną osobowością, z mocnym, klarownym sopranem. I siłą
ekspresji w kreowaniu scenicznych postaci.

nę posadzić na bark, wnieść po
schodach, postawić na stoliku
i zaraz, w przyklęku, żywiołowo
zaśpiewać miłosne wyzwanie.
Stanowiło to dla mnie ekstremalne zadanie. Dlatego aż tak
zapadło w pamięć.

W Operetce Śląskiej zaistniała w końcówce lat sześćdziesiątych. Moje z nią sceniczne
zetknięcie miało miejsce przy
premierze „CNOTLIWEJ ZUZANNY”. Był taki na scenie
moment, gdy trzeba było Krysty-

Na gliwickiej, a potem poznańskiej scenie, zrealizowała multum wokalnych ról. Dość przypomnieć jej kreacje w „KETO
I KOTO” (w roli tytułowej),
w „ROMANSIE PARYSKIM”,
„ZIELONYM GILU”, w roli Don-
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ny Diany, w „KARMANIOLI”
Moniuszki (jako Maciejowa),
w „ZALOTNIKACH”, „KRAKOWIAKACH I GÓRALACH”, (jako
Dorota), „ORFEUSZU W PIEKLE” (jako Opinia Publiczna),
„ZORBIE” – w rewelacyjnie
wykonanej roli Bubuliny. Tych
zaśpiewanych ról można by
mnożyć. Stworzyła jteż znakomitą rolę Alonzy/Dulcynei
w musicalu "CZŁOWIEK Z LA
MANCHY"

cach, ze sceną muzyczną Gliwic
(i nie tylko tam) miała trwały
związek, zawsze tworząc pełnokrwiste postaci. Takie, które się
zapamiętuje.
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Krysiu! Nie będzie już wspólnego benefisu, ale
z całą pewnością zasłużyłaś na artystyczną
i ludzką pamięć.

zyczno-teatralnym
„ŚWIATŁA
RAMPY” i teatrze muzycznym
„CASTELLO”. Dopiero teraz dotarło do mnie, że Zmarła ujawniła też inny talent: pisała scenariusze, teksty do piosenek,

Był też czas, gdy tym teatrem
kierowała. Niestety, od czasu,
gdy scena gliwicka stopniowo
zaczęła zanikać, nikt nie podał
jej ręki. A przecież mogła sobą
jeszcze tę scenę ubogacać. Na
szczęście talent swój dalej realizowała w innych miejscach,
m.in. w stowarzyszeniu mu-

Gdy już na stałe osiadła w Gliwi.

tworzyła poezję. Pogłębia to naszą o niej
wiedzę,
potwierdza
jak bogatą
stanowiła
osobowość.
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Śpij spokojnie. Tu, na ziemi,
wykonałaś kawał dobrej, śpiewaczej roboty.

Jan Maria Dyga
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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gliwice

„To była katastrofa”

90 kilometrów
na rowerach
Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach zaprasza na kolejny
Rajd Rowerowy. Celem imprezy jest uczczenie
pamięci żołnierzy NSZ oddziału Henryka Flame
ps. Bartek.
Turystycznego Klubu Kolarskiego
PTTK im. Władysława Huzy
w Gliwicach.
Zakończenie
imprezy planowane jest na
godzinę 13.00
w Barucie. Rajd
odbędzie się niezależnie od pogody, udział
w rajdzie jest bezpłatny.

Rajd poprowadzą przodownicy
r

e

k

l

a

Wisła Kraków – Piast Gliwice

1-0 (0-0)

1-0 – Małecki, 90 min.

– Z naszej strony to było bardzo słabe spotkanie. Wiedzieliśmy, że
nie będzie łatwo, jednak to co się stało, przeszło nasze najśmielsze
oczekiwania. Nasza gra to katastrofa. Nie ma na to łagodniejszych
określeń – mówił po przegranym sobotnim meczu z Wisłą Kraków
Radoslav Latal, trener Piasta Gliwice.

Uczestnicy rajdu
ubezpieczają się
od następstw
nieszczęśliwych
wypadków we
własnym zakresie. Zaleca się
jazdę w kaskach
rowerowych. Każdy uczestnik rajdu
musi bezwzględnie
posiadać sprzęt
i narzędzia potrzebne do usunięcia awarii
we własnym rowerze.

Zaplanowana trasa jest
bardzo trudna, około 90
km.

– Wisła miała mnóstwo sytuacji i na dobrą sprawę już przed
przerwą miała szansę wysoko
z nami prowadzić. Trochę zabrakło im szczęścia – trafiali
w słupki oraz poprzeczki. Dobry mecz rozegrał także Jakub
Szmatuła. O postawie reszty
zespołu nie będę się wypowiadał – dodawał Czech.

Nowy
m

a

.

.

.
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Jak na ironię gliwiczanie trafili
do doborowego towarzystwa.
Ostatnie miejsce w tabeli nadal okupuje „Biała Gwiazda”,
a tuż przed Piastem jest mistrz
Polski – Legia Warszawa.
(msz)

Fot. Piast Gliwice

Zbiórka uczestników rajdu nastąpi w sobotę,
24 września
o godzinie
7.45 przed
siedzibą PTTK
w Gliwicach,
Rynek 11. Wyjazd o 8.00. Przejazd trasą: Rynek,
Brzezinka,Taciszów, Bycina, Słupsko, Toszek, Dąbrówka, Barut. Powrót
grupowy lub indywidualny wybraną
przez uczestników
trasą.

Po dziewięciu kolejkach Niebiesko-czerwoni znajdują
się w strefie spadkowej Ekstraklasy.

Radoslav Latal nie tak
wyobrażał sobie
powrót do Piasta...

.

Dom

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Piast w spotkaniu z Wisłą
Kraków swoją grą kibiców nie
porywał, ale długo wydawało
się, że gliwiczanie z Reymonta
przywiozą przynajmniej jeden
punkt. Niestety w doliczonym
czasie gry gospodarze zdołali
przechylić szalę zwycięstwa na
swoją korzyść.
– Patrząc na przebieg spotka.

.

.

.

.

.

.

.

.

Pyskowice, ul. Poziomkowa

.

.

.

.

Wisła: Miśkiewicz – Jović,
Głowacki, Guzmics, Mójta
– Boguski (74. Pietrzak),
Mączyński (74. Brlek),
Popovič, Małecki – Zachara (66. Ondrášek), Paweł
Brożek.

nia w końcówce bardzo bałem
się, że może nam nie udać
się utrzymać nawet remisu.
Dlatego też w miejsce Macieja Jankowskiego wpuściłem
Edvinasa Girdvainisa. Miał
wzmocnić defensywę i sprawić, że jakoś dowieziemy ten
punkt. Nie udało się nam to
jednak – podsumował Latal.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Piast: Szmatuła – Sedlar,
Korun, Hebert, Mráz –
Szeliga (56. Badía), Bukata, Radosław Murawski,
Pietrowski, Masłowski (76.
Moskwik) – Jankowski (87.
Girdvainis).
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nowy Etap

323 tys.

wysoki standard

Inwestycja objęta rachunkiem powierniczym w Banku PKO BP S.A.

Już ponad 60 rodzin wybrało Osiedle Pyskowice
Sprawdź dlaczego - Nowe rodzaje domów!
20.09.2016 (nr 792)
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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.

Kino studyjne Amok

Sługi boże

kryminał
reż. Mariusz Gawryś

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00, 20.00 Carol
Czytelnia Sztuki - Gliwice, ul.
Dolnych Wałów 8a
• wystawa Paweł Franik - fotografie
Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 8a
• wystawa Architekci, artyści,
zabójcy i grabarze. W świecie
owadów Jean’a Henri Fabre’a
• wystawa Bo to jest operetka…

22.06 czwartek
Zabytkowa Kopalnia Guido - Zabrze, ul. 3 Maja 93
• 19.00 Gregorij Frid – „ANNE
FRANK"– opera w dwóch aktach IV Międzynarodowego Festiwalu im.
Krzysztofa Pendereckiego w Zabrzu
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.30 Biuro detektywistyczne
Lassego i Mai. Stella Nostra - Festiwal Filmowy KINO DZIECI
• 18.15 Kamper
• 20.15 Jak Bóg da
Duża sala

23.06 piątek
CK Wiatrak - Zabrze, ul. Wolności 395
• 20.00 Kamil Bednarek - koncert

Rynek w Gliwicach
• 14.00 Happening powitalny
Teatru w Gliwicach

• 18.00 PENDERECKI W CIEMNOŚCIACH - IV Międzynarodowego Festiwalu im. Krzysztofa
Pendereckiego w Zabrzu

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.15 Wielka wyprawa Molly
- Festiwal Filmowy KINO DZIECI
• 18.15 Zjednoczone stany miłości
• 20.15 Kamper
Duża sala
• 16.00 Królestwo
• 18.00 Julieta
• 20.00 Sługi boże

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 16.00, 18.00 Bóg nie umarł 2
• 20.00 "KINO POLSKIE-GŁOS
MŁODEGO POKOLENIA" - PRZEGLĄD FILMOWY: Agnieszka

• 19.00 RODZYNKI, STROSKANE
WINOGRONA - koncert piosenek
Juliana Tuwima

Czytelnia Sztuki - Gliwice, ul.
Dolnych Wałów 8a
• wystawa Paweł Franik - fotografie

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

Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 8a
• wystawa Architekci, artyści,
zabójcy i grabarze. W świecie
owadów Jean’a Henri Fabre’a
• wystawa Bo to jest operetka…

Dom Pamięci Żydów Górnośląskich - Gliwice, ul. Księcia Józefa
Poniatowskiego 14
• 18:00 Z szacunku dla żydowskiej przeszłości - spotkanie w
ramach cyklu: Drogi i korzenie.
Ludzie wobec tradycji… - Wstęp
wolny, ilość miejsc ograniczona
Czytelnia Sztuki - Gliwice, ul.
Dolnych Wałów 8a
• wystawa Paweł Franik - fotografie
Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 8a
• wystawa Architekci, artyści,
zabójcy i grabarze. W świecie
owadów Jean’a Henri Fabre’a
• wystawa Bo to jest operetka…

Ruiny Teatru Victoria - Gliwice,
Aleja Przyjaźni 18
• 18.00 Wodewil Warszawski Teatr Pijana Sypialnia
• 19.45 Potańcówka przedmiejska Teatr Pijana Sypialnia - wstęp wolny

Zabytkowa Kopalnia Guido - Zabrze, ul. 3 Maja 93

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.30 Syn Winnetou - Festiwal
Filmowy KINO DZIECI
• 18.15 Zjednoczone stany miłości
• 20.15 Kamper
Duża sala
• 16.00 Królestwo
• 18.00 Pan Idealny
• 20.00 Sługi boże

24.06 sobota
CK Wiatrak - Zabrze, ul. Wolności 395
• 20.00 Closterkeller - koncert
Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Teatralny 1
• 13.30 7MNT / Bici biją
• 15.00 Baśn o grającym imbryku
• 15.00 7MNT / Bici biją
• 16.00 Wychowajmy ich
• 21.00 7MNT / Hotelowe manewry
• 22.30 7MNT / Knajpa

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

23-25 września
godz. 20.00
27-29 września
godz. 20.00

Z wieży wrocławskiego kościoła rzuca się młoda Niemka.
Śledztwo prowadzi doświadczony komisarz Warski. Ku
jego niezadowoleniu do sprawy zostaje przydzielona także
Ana Wittesch - niemiecka policjantka o polskich korzeniach. Warski nie wie, że Ana przyjechała do Wrocławia
prowadzić jeszcze inne, tajne dochodzenie. Wkrótce
okazuje się że do Wrocławia przybywa także wysłannik
Watykańskiego Banku dr.Kuntz. Co łączy samobójstwo
niemieckiej studentki, tajne śledztwo Any Wittesch i przyjazd wysłannika z Watykanu? Zanim zagadka zostanie
rozwiązana komisarz Warski i Ana Wittesch muszą nauczyć się współpracować i wzajemnie sobie zaufać.
Tymczasem z wieży wrocławskiego kościoła rzuca się
kolejna dziewczyna.

21.06 środa
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.30 Sekrety wojny - Festiwal
Filmowy KINO DZIECI
• 18.15 Kamper
• 20.15 Jak Bóg da
Duża sala
• 12.30 Julieta - seans seniora
• 16.00 Julieta
• 18.00 Destrukcja
• 20.00 Miles Davis i ja

Gliwice,
ul. Dolnych Wałów 3

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 16.00, 18.00 Bóg nie umarł 2
• 20.00 "KINO POLSKIE-GŁOS
MŁODEGO POKOLENIA" - PRZEGLĄD FILMOWY: Jak całkowicie
zniknąć
Czytelnia Sztuki - Gliwice, ul.
Dolnych Wałów 8a
• wystawa Paweł Franik - fotografie
Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 8a
• wystawa Architekci, artyści,
zabójcy i grabarze. W świecie
owadów Jean’a Henri Fabre’a
• wystawa Bo to jest operetka…

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 16.00, 18.00 Bóg nie umarł 2
• 20.00 "KINO POLSKIE-GŁOS
MŁODEGO POKOLENIA" - PRZEGLĄD FILMOWY: Jaskółka
Czytelnia Sztuki - Gliwice, ul.
Dolnych Wałów 8a
• wystawa Paweł Franik - fotografie
Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 8a
• wystawa Architekci, ar tyści,
zabójcy i grabarze. W świecie
owadów Jean’a Henri Fabre’a
• wystawa Bo to jest operetka…

26.06 poniedz.

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4

25.06 niedziela
Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 16.00 Bajkowa niedziela
• 19.00 Hotelowe manewry
Sztolnia Królowa Luiza - Strefa naziemna - Zabrze, ul. Wolności 410
• 19.00 KONCERT FINAŁOWY
– BEETHOVEN INDUSTRIALNIE
dyryguje Krzysztof Penderecki IV Międzynarodowego Festiwalu
im. Krzysztofa Pendereckiego w
Zabrzu
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.15 Jak ukraść psa - Festiwal
Filmowy KINO DZIECI
• 18.15 Zjednoczone stany miłości
• 20.15 Kamper
Duża sala
• 16.00 Królestwo
• 18.00 Julieta
• 20.00 Sługi boże
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• 16.00 Ojciec Szpiler - dla seniorów
• 18.00 Bóg nie umarł 2
• 20.00 "KINO POLSKIE-GŁOS
MŁODEGO POKOLENIA" - PRZEGLĄD FILMOWY: Kebab i horoskop

MŁODEGO POKOLENIA" - PRZEGLĄD FILMOWY: Moja krew
Czytelnia Sztuki - Gliwice, ul.
Dolnych Wałów 8a

27.06 wtorek
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.30 Jak Bóg da
• 18.15 Zjednoczone stany miłości
• 20.15 Kamper
Duża sala
• 16.00 Królestwo
• 18.00 Miles Davis i Ja
• 20.00 Sługi boże
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 16.00, 18.00 Bóg nie umarł 2
• 20.00 "KINO POLSKIE-GŁOS

• wystawa Paweł Franik - fotografie
Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 8a
• wystawa Architekci, artyści,
zabójcy i grabarze. W świecie
owadów Jean’a Henri Fabre’a
• wystawa Bo to jest operetka…

Na trzecią filmową część niekończących się
miłosnych zawirowań w życiu Bridget Jones
fani na całym świecie czekali 14 lat. Laureaci
Oscara – Renée Zellweger i Colin Firth - powracają w kontynuacji ikonicznej komedii o
miłosnych i zawodowych przygodach Bridget
Jones, autorki najzabawniejszego pamiętnika w
historii kina i literatury. Po rozstaniu z Markiem
Darcym, z którym miała spędzić resztę życia,
Bridget znów jest singielką, tym razem po
czterdziestce. Jej nieokiełznany optymizm
każe jej skupić się na nowych wyzwaniach
zawodowych oraz starych i nowych przyjaciołach. Po raz pierwszy w życiu panna
Jones czuje, że ma całkowitą kontrolę nad
swoim życiem. Czy coś może zaburzyć
ten spokój? Otóż może, Bridget spotyka
bowiem przystojnego Amerykanina Jacka
(Patrick Dempsey), który jest wszystkim
tym, czym nie jest Mark. Ale na tym nie
kończy się historia. Bo kłopoty i Bridget to
synonimy. Wkrótce okazuje się, że panna
Jones spodziewa się dziecka. Nie jest jedynie pewna, który z panów jest jego ojcem…
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Orkiestra
Sinfonietta
Cracovia

PODZIEMNE (I NIE TYLKO) SPOTKANIE

Z WYJĄTKOWĄ MUZYKĄ
Opera pod ziemią, muzyczne prezentacje w całkowitych ciemnościach i plenerowy koncert,
który poprowadzi sam profesor Krzysztof Penderecki. Takie atrakcje czekają podczas
IV Międzynarodowego Festiwalu im. Krzysztofa Pendereckiego, który rusza w Zabrzu
już w najbliższą środę i potrwa do niedzieli.

Prof. Krzysztof Penderecki podpisuje
kamień węgielny festiwalu

20.09.2016 (nr 792)

– Czwarta edycja Międzynarodowego Festiwalu im. Krzysztofa
Pendereckiego zachwyci, zaskoczy, skłoni do refleksji. Stanie się
niezapomnianym muzycznym przeżyciem dla swych stałych słuchaczy, z pewnością też zyska wielu
nowych – podkreśla prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Festiwal potrwa w tym roku od
21 do 25 września. Pierwszego
dnia zaplanowano w Kopalni Guido przedpremierowy pokaz opery „Dziennik Anne Frank”. Dzień
później ten monodram operowy,
oparty na historii żydowskiej
dziewczynki, która ukrywała się
na strychu budynku biura swego
ojca w Amsterdamie od 1942 do
1944 r., będzie miał swą oficjalną
polską premierę. – Wystawienie
tego wspaniałego dzieła to wydarzenie wyjątkowe na skalę kraju,
gdyż opera „Dziennik Anne Frank”
wystawiana w Polsce nigdy nie
była. Na potrzeby czwartej edycji

festiwalu zostało przetłumaczone
na język polski libretto opery, napisane przez kompozytora ściśle na
podstawie pamiętnika Anne Frank
– mówi Andrzej Mitek z Muzeum
Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Spektakl będzie można zobaczyć
również 24 września.
„Penderecki w ciemnościach” to
wyjątkowa propozycja przygotowana w Kopalni Guido 23 września.
– Kwartety Krzysztofa Pendereckiego wykonywane będą w podziemiach kopalni przy zgaszonych
światłach. To wydarzenie nie tylko
dla melomanów, którzy będą mieli
wyjątkową okazję posłuchać wybitnego wykonania tych dzieł przez
doskonały Kwartet Dafo, ale również dla miłośników ekscytujących
wydarzeń – podkreśla Andrzej
Mitek. – Druga część wydarzenia to uczta przygotowana przez
Dark Restaurant, podczas której
specjalnie przeszkoleni kelnerzy
zaserwują potrawy w całkowitym
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mroku. Ich nazwy będą owiane
tajemnicą, co dodatkowo wyostrzy
pozostałe zmysły – dodaje.
Zwieńczeniem festiwalu będzie
koncert „Beethoven industrialnie”
w Sztolni Królowa Luiza. – Festi-

Anna Maistriau
w roli Anne
Frank

fot. Tom Schweers

fot. MGW

JUŻ W TYM TYGODNIU RUSZA CZWARTA
EDYCJA MIĘDZYNARODOWEGO
FESTIWALU IM. KRZYSZTOFA
PENDERECKIEGO
W ZABRZU
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wal po raz kolejny wychodzi spod
ziemi. Tym razem, po raz pierwszy w historii festiwalu, do strefy
naziemnej Sztolni Królowa Luiza.
Usłyszymy tam prawdziwy przebój
muzyki klasycznej, czyli VII Symfonię Ludwiga van Beethovena oraz
napisany z okazji 200. rocznicy
wiedeńskiego Musikverein Koncert podwójny na skrzypce, altówkę i orkiestrę patrona festiwalu.
Wykonawcami będą gwiazdy światowego formatu – Julian Rachlin
i Sarah McElravy, którym towarzyszyć będzie orkiestra Sinfonietta
Cracovia pod batutą samego mistrza Krzysztofa Pendereckiego
– zapowiada Andrzej Mitek.
Koncertom towarzyszyć będzie wystawa fotografii Mariana Eile z sesji z udziałem Elżbiety i Krzysztofa
Pendereckich w ich krakowskim
domu. Bilety na poszczególne wydarzenia dostępne są w kasie Kopalni Guido. Szczegóły na stronie
www.penderecki320.com. (hm)
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