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ZABRZAŃSKIE CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I DZIECKA
NAGRODZONE W PRESTIŻOWYM KONKURSIE

Cena gazety
z dodatkiem 1 zł

SZPITAL POD ZNAKIEM
INNOWACJI

fot. Natalia Kmiecik
/Szpital Miejski

Zabieg z użyciem
noża plazmowego
– Zabrze
od lat widzi
w medycynie swoje
szanse na przyszłość, a medycy
odwdzięczają się, jak potrafią.
I dlatego właśnie tutaj udało nam
się zbudować Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka. To efekt wspólnych
działań naszych i prezydent miasta
Małgorzaty Mańki-Szulik – mówi
Mariusz Wójtowicz, prezes Szpitala Miejskiego w Zabrzu.
Konkurs „Sukces Roku w Ochronie
Zdrowia – Liderzy Medycyny” został
zorganizowany przez wydawnictwo

24.01.2017 (nr 810)

Centrum Zdrowia Kobiety
i Dziecka działa od nieco
ponad dwóch lat

Mamy powody do dumy! Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu
zostało docenione w ogólnopolskim konkursie „Sukces Roku
w Ochronie Zdrowia - Liderzy Medycyny 2016”. Nasz ośrodek zwyciężył
w kategorii „Innowacyjny szpital”. Nagrody zostały wręczone w miniony
czwartek na Zamku Królewskim w Warszawie.
Termedia już po raz szesnasty. Celem przedsięwzięcia
jest wyłonienie i nagrodzenie osób
oraz podmiotów, które szczególnie wyróżniają się na polu polskiej
medycyny. Laureatów wybiera kapituła, w której skład wchodzą m.in.
byli ministrowie zdrowia, wybitni
naukowcy oraz szefowie najważniejszych organizacji sektora medycznego.
Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka
im. prof. Wojciecha Starzewskiego
w Zabrzu doceniono za stworzenie
od podstaw wiodącej w skali kraju

i Europy placówki ginekologiczno-położniczej. Postawiono tu na innowacje już w zakresie zastosowanych rozwiązań architektonicznych,
zrezygnowano też z tradycyjnych
oddziałów. Centrum jest jednym
z niewielu ośrodków w Europie
i jedynym w Polsce, gdzie wszystkie
zmiany endometrialne usuwane
są przy użyciu noża plazmowego.
Zabiegi odbywają się w hybrydowej
sali operacyjnej. To także pierwszy
szpital w Polsce, który w pełni prowadzi dokumentację elektroniczną.
– Zależało nam na tym, aby matki

mogły rodzić w bardzo dobrych warunkach, mając przy boku bliskich
oraz najlepszych lekarzy. Centrum
to innowacyjny ośrodek wpisujący
się w wizerunek Zabrza jako miasta
przyjaznego rodzinie. To ośrodek na
miarę XXI wieku, gdzie profesjonalnej opiece zdrowotnej towarzyszy
troska o matki oraz najmłodszych
mieszkańców naszego miasta
i regionu. Bardzo się cieszę, że
nasze starania zostały docenione
przez ekspertów z dziedziny medycyny – podsumowuje prezydent
Małgorzata Mańka-Szulik.
(hm)
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Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik
i prezes Mariusz Wójtowicz
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ZAKOŃCZYŁ SIĘ REMONT CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Spotkanie z przedstawicielami
organizacji pozarządowych
w odnowionej sali
konferencyjnej

TERAZ MOŻEMY
ZAPRASZAĆ GOŚCI
Pomieszczenia zostały pomalowane, na podłogach pojawiły się nowe wykładziny, a parkiet
w sali konferencyjnej wycyklinowano. A to tylko część zmian, jakie zaszły w ciągu ostatnich kilku
miesięcy w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Brodzińskiego 4 w Zabrzu.
Zakończony właśnie remont podsumowano podczas spotkania
zorganizowanego w ubiegłym tygodniu. Wzięli w nim udział m.in.
korzystający z obiektu przedstawiciele zabrzańskich organizacji
pozarządowych. – Początkowo
planowaliśmy tylko odświeżenie
naszych pomieszczeń, ale ostatecznie zakres prac okazał się
dużo większy. Teraz spokojnie
możemy zapraszać do nas gości
– mówi Czesław Zdechlikiewicz,
dyrektor Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu.
W ramach modernizacji, która
rozpoczęła się w czasie wakacji,
odmalowano wszystkie pomieszczenia COP-u, wycyklinowano
podłogę w sali konferencyjnej,
całkowicie wyremontowano toalety, wymieniono wykładzinę
w holu i pomieszczeniach biuro-

wych, zainstalowano nowe lampy i zmodernizowano istniejące
oświetlenie,
przeprowadzono
też szereg drobniejszych prac.
Całkowity koszt remontu wyniósł
około 28 tys. zł, z czego 17,5
tys. zł pochodziło z budżetu miasta.
Z działającego przy ul. Brodzińskiego 4 obiektu korzysta kilkadziesiąt zarejestrowanych w Zabrzu organizacji pozarządowych.
Większość z nich również zaangażowała się w przeprowadzenie
remontu. – Na pewno jest tu teraz dużo przyjemniej, a przecież
przyjeżdżają do nas członkowie
naszej organizacji z całej Polski – przyznaje Marian Nowak,
przewodniczący zabrzańskiego
oddziału Polskiego Towarzystwa
Laryngektomowanych.
(hm)

Korzystający z obiektu podkreślają,
że teraz jest tu dużo przyjemniej

Wycyklinowany parkiet aż lśni

RUSZA KOLEJNA EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO KREATYWNE ZABRZE

W INDUSTRIALNYCH KLIMATACH

fot. MOK

Hasło „Industrialnie” towarzyszy dziewiątej już edycji
konkursu
fotograficznego
Kreatywne Zabrze. Miejski
Ośrodek Kultury czeka na
prace od 1 lutego do 15
maja.

Prace konkursowe zostaną wystawione w Galerii MOK

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

– Jak co roku liczymy na pomysłowość i kreatywność
uczestników w ukazywaniu
nieco innego, niezwykłego
oblicza Zabrza. Czekamy na
ciekawe fotografie ukazujące

www.gazeta-miejska.pl

magiczne chwile zatrzymane
w kadrze – mówi Małgorzata
Kamińska, zastępca dyrektora ds. artystycznych Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu. – Konkurs skierowany
jest do młodzieży i dorosłych
mieszkańców Zabrza i miast
ościennych, którzy poprzez
fotografowanie miasta odkrywają zarówno jego ukryte
oblicze, jak również swój artystyczny potencjał – dodaje.
Uczestnicy konkursu ocenia-

ni będą w dwóch kategoriach
wiekowych: do 18 lat i powyżej
18 lat. Na laureatów czekają
atrakcyjne nagrody rzeczowe
oraz wystawa prac w Galerii
MOK. Regulamin oraz karty
zgłoszeniowe konkursu
dostępne są na stronie internetowej www.mok.art.pl.
Uroczyste
rozstrzygnięcie
konkursu połączone z wernisażem wystawy zgłoszonych
prac zaplanowano na 14
czerwca.
(hm)
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Strażnicy odpalą twoje auto
Samochód nie odpalił na mrozie? Dzwoń na Straż Miejską. Po- zalecają też odpowiednią profilaktykę.
moc w odpaleniu auta zaoferowali niedawno strażnicy z Rudy
Śląskiej, ale jak zapewnia nas Bożena Frej, rzecznik gliwickiej W czasie mrozów w miarę możjednostki, na podobną pomoc mogą liczyć także gliwiczanie. liwości warto parkować auta ty– Inicjatywa niesienia pomocy
mieszkańcom, którym nie odpalił samochód jest postrzegana
przez wszystkich bardzo pozytywnie. W Gliwicach zmotoryzowane
patrole Straży Miejskiej będą wyposażone w kable do rozruchu
akumulatorów samochodowych
i w razie niezbędnej potrzeby będą
mogły pomóc uruchomić pojazd
– zapewnia, ale jednocześnie zastrzega: „w pierwszej kolejności
funkcjonariusze realizują zgłoszenia i zadania związane z ochroną
spokoju i porządku publicznego
oraz bezpośrednim zagrożeniem
życia i zdrowia mieszkańców".

stać świadczy przykład z Rudy
Śląskiej. Tylko tej zimy rudzcy
strażnicy pomagali w odpaleniu
samochodów aż 267 razy.
– Kierowani chęcią pomocy
mieszkańcom doszliśmy do
wniosku by zaopatrzyć się
w urządzenia, które w profesjonalny sposób będą mogły
być wykorzystane w uruchamianiu silników pojazdów przede
wszystkim podczas niskich temperatur. Okazało się, iż pomysł
ten był strzałem w przysłowiowa
dziesiątkę, gdyż zapotrzebowanie w tym względzie jest ogromne – mówi nam Marek Partuś,
zastępca komendanta Straży
Miejskiej w Rudzie Śląskiej.

O tym, że z takiej pomocy
mieszkańcy chętnie będą korzy-
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w starszych samochodach).
– Cieszymy się, że Straże Miejskie idą za naszym przykładem
i niosą pomoc swoim mieszkań-

Choć według synoptyków największe mrozy już za nami,
w najbliższych dniach temperatury nadal będą niskie. (msz)

łem, aby ułatwić dostęp do maski
pojazdu w celu uruchomienia go
przez podłączenie do drugiego
samochodu. Strażnicy wskazują
też by co pewien czas odpalać
auto, aby za długo nie stało bez
rozruchu. Dodatkowo warto zatroszczyć się o stan samochodowych akumulatorów (zwłaszcza

Aby skorzystać z pomocy strażników, wystarczy zadzwonić pod
numer 986. Oprócz doraźnej pomocy, służby
o

com nawet w tak, jak mogłoby się
wydawać, prozaicznych, ale jak
się okazuje ważnych sytuacjach
– podsumowuje Marek Partuś.
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500 złotych
za dym

Wiórowe płyty pokryte farbą i foliowe
worki – taki materiał na opał wykorzystał mieszkaniec ulicy Pszczyńskiej
Mężczyzna „wpadł” podczas
kontroli, którą przeprowadziła
gliwicka Straż Miejska.

– Od początku roku nasi funkcjonariusze przeprowadzili już
około 250 takich kontroli. W 6
przypadkach strażnicy stwierdzili, iż doszło do nielegalnego
spalania śmieci – informuje gliwicka Straż Miejska.

W tym przypadku chęć zaoszczędzenia na ogrzewaniu się
nie powiodła. Mężczyzna, za
spalanie śmieci zapłaci 500 zł.
Mandat tej wysokości, na mężczyznę nałożyli strażnicy. Funkcjonariusze zapewniają, że w podobnych przypadkach nie będą
wyrozumiali, a kontrole mają
odbywać się jeszcze częściej.
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Warto dodać, że dopuszczalne normy zagrażających zdrowiu pyłów znów przekroczone
są o kilkaset procent. Zaleca
się ograniczenie do minimum
spacerów.
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ogłoszenia drobne
usługi

ÔÔ !Czyszczenie dywanów (u
klienta lub odbiór) tapicerek.
Sprzątanie. Mycie okien.
Firma Blitz. Tel. 32-234-2172,
kom.510-286-736.
ÔÔ ELEKTRYK - Pomiary
ochrony przeciwporażeniowej-protokoły. Zaświadczenia dla
energetyki. Podłączenia płyt
indukcyjnych - wpis do gwarancji. Prowizorki budowlane.
Przeróbki instalacji. Usuwanie
awarii itd. UPRAWNIENIA E+D.
Możliwość wystawienia faktur
VAT. Tel. 508-145-905.

Ogłoszenie drobne można zamówić na 2 sposoby
w internecie
w redakcji

ÔÔ KASY FISKALNE KOMPUTERY Serwis - Sprzedaż - Doradztwo tel. 790 275 444.
ÔÔ KOMPLEKSOWE REMONTY MIESZKAŃ, ŁAZIENEK:
hydraulika, kafelkowanie,
gładzie, malowanie, elektryka,itp. Tel. 698-264-691.

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

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.

dam pracę
ÔÔ MEBLE SYSTEMOWE,
KUCHNIE, materace, zabudowy, szafy, rolety. Tel. 32
270-00-09, 695-899-863.
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.
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Zapraszamy do
biura ogłoszeń
w centrum Gliwic,
przy Placu
Piłsudskiego 3
Od poniedziałku
do piątku w
godz. 9.00-16.00

ÔÔ Do prac porządkowych w
warsztacie przyjmę pracownika 601497651.

ÔÔ Skup złomu i metali kolorowych, demontaż konstrukcji
stalowych, ogrodzeń, pieców,
maszyn itp. Możliwość dojazdu
z wagą. Płatność gotówką. Bezpłatny transport. 515-191-401.
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ÔÔ WĘGIEL WORKOWANY,
orzech, eko-groszek, flot,
dowóz do klienta. Tel. 515191-401.

ÔÔ Auto skup za gotówkę.
Każdy stan, dojeżdżamy do
Klienta. 507-572-625.

.

Ogłoszenia
drobne również
na portalu
gazeta-miejska.pl

ÔÔ BOUTIQUE LAPLAYA78,
odzież dla kobiet z klasą i
inne. Gliwice, Okrzei 11. Tel.
601-490-293.

ÔÔ Do wynajęcia kawalerka os.
Gwardii Ludowej Gliwice, wyposażone, Tel. 507-287-617.
.

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

ÔÔ AUTO SKUP dojazd gratis,
gotówka od ręki, osobowe i
dostawcze. 509-046-998.

ÔÔ Zatrudnię kobiety do obszywania kierownic. Praca w
Gliwicach tel. 507-582-982.

ÔÔ Opiekunki Niemcy od
1200 euro! tel. 327971455
www.scg-agencjapracy.pl
.

auto-moto

ÔÔ Poszukujemy pracowników
ogólnobudowlanych. Atrakcyjne warunki. Tel. 604287793,
602234679, 32 230-90-33.

ÔÔ Elektrycy! Hydraulicy! Praca
Niemcy! Zatrudnienie na
umowę o pracę na niemieckich warunkach. Bezwzględnie
wymagane doświadczenie
zawodowe! Język niemiecki
mile widziany, więcej informacji pod nr 721360899,
606388031.

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

ÔÔ Kupię książki STARE
NOWE UŻYWANE. Dojadę DO
KLIENTA Płatne GOTÓWKĄ
662330579.

ÔÔ SKUP NIERUCHOMOŚCI
ZA GOTÓWKĘ-zadłużone, z
lokatorem tel 797621382.

ÔÔ PRACA W HOLANDII OD
ZARAZ PRZY PRODUKCJI
KOSTKI BRUKOWEJ TEL.
501-638-639.
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tel. 32 230-84-51, kom. 503-10-60-19,
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To jedno z najniebezpieczniejszych skrzyżowań w Gliwicach. Po długich latach
oczekiwania, wiele wskazuje na to, że w
tym roku drogowcy wreszcie odpowiedzą
na apele policji i mieszkańców, a „na
strefie” powstanie rondo.
– Budowa czterowlotowego ronda u zbiegu ul.: Kozielskiej, Wyczółkowskiego i Kresowej prawdopodobnie rozpocznie się w II
połowie 2017 roku – informuje
gliwicki Zarząd Dróg Miejskich.

dotychczasowe wypadki w tym
miejscu „nie wynikały w żadnym
wypadku z winy zarządcy drogi”,
a z winy kierowców wymuszających pierwszeństwo przejazdu.

Inwestycja ma objąć
także wykonanie
nowej nawierzchni
jezdni oraz przebudowę chodników.
Swoją lokalizację
zmieni też przystanek
autobusowy w ciągu
ul. Kozielskiej.

Deklaracja to dość odważna,
zwłaszcza gdy przyjrzymy się
przygotowaniom do zapowiadanego remontu. O wypadkach na
feralnym skrzyżowaniu media
informowały od wielu lat. Drogowcy do inwestycji zabierali
się jednak wyjątkowo opieszale
(dopiero w ubiegłym roku wprowadzono tu dodatkowe oznakowanie, a dopuszczalną prędkość
ograniczono do 40 km/h). Gdy
przebudowa skrzyżowania po raz
wtóry odkładana była „na później”, policyjne statystyki zapełniały się kolejnymi wypadkami
(często niestety tragicznymi).

– Obecnie w związku z planem
przebudowy skrzyżowania,
prowadzona jest aktualizacja
dokumentacji projektowej. Po
jej otrzymaniu będzie można wystąpić z wnioskiem o wydanie
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Uzyskując decyzję ZRID, ogłoszony zostanie
przetarg wyłaniający wykonawcę przebudowy skrzyżowania
– informuje ZDM i zaznacza, że

RONDO CZYLI
BEZPIECZNIE
– To skrzyżowanie to tykająca
bomba – mówili nam w ubiegłym
roku policjanci i przekonywali do
słuszności budowy ronda.

Rondo prawie pewne
– Wjeżdżając na rondo kierowcy mogą skoncentrować
uwagę na jednym kierunku.
Ich główną zaletą jest eliminacja możliwości zderzenia aut
będących w pełnym pędzie.
Poza tym w obrębie rond ruch
odbywa się płynnie. Wartością
dodaną można nazwać mniejszy poziom stresu i frustracji
kierowców, którzy „nie stoją
na światłach”, lecz ciągle jadą
– komentował nadkom. Marek Słomski, oficer prasowy
z Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach.

Jego słowa potwierdzał podinspektor
Paweł Moskwa
z KMP w Rybniku.
Miasta, które swego
czasu zasłynęło budową rond na szeroką skalę.
– Przebudowa starych skrzyżowań na nowe w ruchu okrężnym
w istotnym stopniu przyczyniła
się do poprawy bezpieczeństwa

w ruchu drogowym. Odnotowany został spadek ilości zdarzeń
drogowych, a co najważniejsze,
zmienił się ich charakter. Na
skrzyżowaniach, gdzie kiedyś
dochodziło do wielu wypadków
drogowych, obecnie odnotowujemy jedynie sporadyczne kolizje – mówił Moskwa. – Z obserwacji w ramach pełnionej
służby wynika jednoznacznie,
że skrzyżowania o ruchu okrężnym, szczególnie takie o jednym pasie ruchu, są dużym
ułatwieniem dla kierujących
– dodawał.

O ile do niedawna ronda nie
były „specjalnością” gliwickiego ZDM, w ostatnim czasie
takie rozwiązania komunikacyjne drogowcy wprowadzili
na osiedlu Sikornika oraz na
ul. Daszyńskiego (u zbiegu
z ul. Sowińskiego, Mickiewicza i Kozłowską). Pozostaje
mieć nadzieję, że planowana
przebudowa na ul. Wyczółkowskiego nie będzie ostatnią
tego typu inwestycją w Gliwicach.



Michał Szewczyk
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Kolejka
bez opieki

W głównej filii OPS w Gliwicach kolejka
osób czeka do jedynego stanowiska, w którym przyjmowane są wnioski o świadczenia
rodzinne. Telefonu nikt nie odbiera.
Jak działa Ośrodek Pomocy Społecznej Gliwice? O ile
jeszcze można zrozumieć, że
wiosną ubiegłego roku, gdy rodziny masowo zaczęły składać
wnioski o 500 Plus, pracownicy „Opieki" mieli urwanie głowy
i nawał pracy, o tyle trudno
przyjąć do wiadomości lekceważenie petentów w okresie,
kiedy panuje względny spokój.
W zakładce dotyczącej świadczeń rodzinnych w witrynie internetowej Ośrodka, widnieją
dwa numery telefonu, których
niestety nikt nie odbiera, bądź
są zajęte. Połączenie się przez
automatyczną Centralę również stanowi trudność (przy
próbie połączenia z konkretnym działem telefon jest zajęty
bądź milczy). Aby więc dopytać
o cokolwiek dotyczącego wnio-

sku, trzeba się udać do siedziby OPS, bądź którejś z filii.

W siedzibie na Górnych Wałów na początek oczywiście należy
pobrać numerek, aby
zostać przyjętym.
Zwykle to rozwiązanie jest wygodne, ale
w tym wypadku wprowadza w błąd.

Ktoś nam
wycina numer
Jak działa system z numerkami? Wskazujemy rodzaj sprawy, którą chcemy załatwić i pobieramy numerek z kategorii
A, B lub C.

A – jest przeznaczony dla osób,
które przyszły złożyć wniosek
o świadczenie społeczne,
B – jest przeznaczony dla petentów uzupełniających brakujące
dokumenty,
C – to informacja i przyjmowanie wniosków o zasiłek pielęgnacyjny.
Na samym automacie do drukowania biletów, każda opcja do
wyboru opisana jest numerem
stanowiska, które obsługuje
daną sprawę. Oczywiście każdy
rodzaj sprawy powinien być załatwiany przez osobnego pracownika, ale nie w gliwickim OPSie.
Do tego momentu wszystko jest
w porządku. Klienci są skategoryzowani pod względem tego, z czym
przyszli – z punktu widzenia Ośrodka Pomocy Społecznej wszystko
jak najbardziej działa. Trochę gorzej mają klienci Ośrodka, gdyż

każdy z biletów A/B/C odsyła ich
do... jednego i tego samego stanowiska, na którym – podkreślmy
– pracuje jedna osoba.

Ludzie w poczekalni są zdenerwowani. Każdy ma jakiś plan,
każdy gdzieś się spieszy. Zaczynają się buntować i przeklinać.

Przy okazji na bileciku widnieje
informacja o liczbie oczekujących, ale tylko w sprawie z danej kategorii. Jeżeli pobieramy
bilet w kategorii A, widnieje tam
informacja, że przed nami jest
np. 2 petentów, oprócz tego
w kolejce są klienci z B i C, którzy przez system przywoływani
są rotacyjnie. W rzeczywistości
zatem możemy stanąć w kilkuosobowym ogonku, nie mając
pojęcia o rzeczywistym czasie
oczekiwania – czas przyjmowania 3 lub 4 wniosków, które
składa się przy okazji urodzenia dziecka wynosi nawet do
40 minut. Można sobie zatem
wyobrazić, że będąc siódmym
w kolejce, można spędzić
w „Opiece” pół dnia.

Wszystkie krzesełka
są zajęte. Niektórzy
przyszli pobrać tylko
papierowy wniosek
lub o coś dopytać,
a czekają już od ponad
godziny. Troszkę dalej
zbiera się grupka osób
czekających na wypłatę z kasy, ale tam zaraz
otworzą i „poleci”
szybko.
Kierowniczka Działu Świadczeń
gliwickiego OPS przeprosiła za
całą sytuację. Zadeklarowała

także kontrolę problemu milczących telefonów.
– Jeden pracownik nam się
rozchorował i jest na zwolnieniu lekarskim, a drugi musiał
wybrać zaległy urlop. Dwie osoby
z Ośrodka ostatnio się zwolniły.
Na dniach będziemy ogłaszać
nabór. Jeżeli widzimy, że kolejka
w holu robi się zbyt duża, przysyłamy któregoś z pracowników
administracyjnych do pomocy.
Chciałabym zaznaczyć, że mamy
jeszcze 4 filie, w których także
jest po jednym stanowisku do
obsługi świadczeń.
Pytanie, jak duża musi być kolejka, aby dodatkowe siły zostały
uruchomione? Czy rzeczywiście
ktoś, oprócz pracownicy ochrony,
która przebywała w holu, faktycznie interesuje się czasem oczekiwania w gliwickiej „Opiece”?

Żaneta Mrozek-Siewierska

Hanna i Jakub bezkonkurencyjni
W roku 2016 w Gliwicach urodziło się łącznie 1801 dzieci, co stanowi wzrost
liczby urodzeń w stosunku do roku poprzedniego o 14%, w tym 944 chłopców
oraz 857 dziewczynek.
Wśród chłopców absolutnym
hitem okazał się Jakub. W Gliwicach przybyło w tym roku
aż 76 malców o tym imieniu,
zatem niemalże co dziewiąty
chłopiec będzie się tak nazywał . Za kilka lat zapewne
niejeden Kuba spotka się ze
swoim imiennikiem w przedszkolu lub w pierwszej klasie
szkoły podstawowej.
Na drugim miejscu wśród
chłopców uplasował się Szymon, który wystąpił w tym
roczniku 40 razy. Do kolejnych popularnych ostatnio
imion chłopięcych należały:
Michał i Antoni (ex aequo
po 36 razy), Jan (35), Filip
(34) i Mateusz (32). Wyraźnie
spadła w tym roku popularność Wojtka, który w ubiegłym roku zajmował pierwsze
miejsce w rankingu, o czym
wspominaliśmy tu.

Wśród najrzadszych
i jednocześnie najbardziej wymyślnych imion znalazły
się, m.in.: Sevastian,
Hugo, Brayan,
Herman, Ruben,
Nicolas, Xavier,
Joshua, Angelo,
Aaron, Michael,
Noel i Dorian.

cja (36), Amelia (34), Zofia
(33) i Lena (33). Najwyraźniej
trwający już od kilku lat trend

do nadawania dziewczynkom
imion Maja, Julia i Lena nadal
się utrzymuje.

Rodzicom powyższych szczęśliwców gratulujemy pomysłowości!
Co do imion najczęściej nadawanym dziewczynkom, bezsprzecznie królowała tutaj
Hanna (52 razy). Na dalszej
pozycji znajdują się: Julia (40),
Zuzanna (37), Maja (37), Ali-

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

W damskiej kategorii również
wybraliśmy imiona, które wydały nam się najdziwniejsze
i w naszym Mieście występują tylko raz. Należą do nich:
Nadzieja, Jaśmina, Viviana,
Melania, Liwia, Tatiana, Lea,
Jaka, Beatriz i Zoja.

Wśród damskich
imion, które były
popularne dawniej,
równie rzadko pojawiły się imiona
takie, jak np. Krystyna, Jadwiga,
Gabriela, Róża,
Rozalia, Józefina,
Teresa, Marianna
i Waleria, a wśród
retro-imion męskich Szczepan,
Józef, Anatol,
Lech, Aleksy,
Cezary, Sławomir
i Bogumił.




(żms)

Oprac. na podst. danych Urzędu
Stanu Cywilnego w Gliwicach.
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Zameczek
nie do uratowania

Co dalej z budynkiem po dawnym Zameczku Leśnym i dyskotece BRAVO?
Obiektu nie da się już raczej uratować,
w tej chwili nadaje się tylko do rozbiórki.
Tłumy ludzi pod drzwiami i ochrona, która musiała pilnować wejścia, to cotygodniowy obraz, jaki
jeszcze kilkanaście lat temu
można było zobaczyć w parku
przy Chorzowskiej. Skórzane kanapy, lustra na ścianach, pierwszy w regionie laser i ruchomy
pająk, wszystko składało się na
nieprawdopodobny sukces tego
miejsca w czasach jego trwania.
Imprezowa legenda teraz niszczeje i nie widać szans na zmianę tego stanu rzeczy.
W dawnym „Zameczku Leśnym”
przy ulicy Chorzowskiej dysko-

w przetargu. Czy w tym roku
będzie lepiej?
– W zeszłym roku faktycznie
nie było chętnych do zakupu
tej nieruchomości. Kłopotliwa
jest kwestia budynku – wystąpiliśmy o opinię co do możliwości
rozbiórki ze względu na stan
techniczny. Aktualnie przetarg
nie jest ogłoszony, ponieważ
sprawa rozbiórki nie jest jeszcze rozstrzygnięta. Osoby, które
interesują się zakupem, pytają,
czy jest możliwość wyburzenia
tego budynku i zastąpienia go
innym – mówi Katarzyna Kaczorowska z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego.

tekę otwarto w 1996 roku. Co
weekend organizowane były tam
imprezy taneczne, na których
bawiło się nawet tysiąc osób.

W ciągu kilku kolejnych lat od uruchomienia, imprezy
w gliwickim Bravo
stały się znane w całej Polsce.
W latach 90. społeczeństwo zachłyśnięte było dopiero co odzyskaną niepodległością, wszyscy

chcieli się bawić, ale nie za bardzo było gdzie. Brakowało pubów,
o małych lokalach tanecznych
wtedy jeszcze nikt nie słyszał.
Dlatego z tygodnia na tydzień
popularność tego klubu rosła.
Z biegiem czasu w Bravo zaczęto organizować imprezy także
w środku tygodnia. Zainteresowanie było duże, klientów nigdy
nie brakowało, mimo, że kolejnego dnia trzeba było wstać do
pracy czy iść do szkoły. We wtorki
i czwartki odbywały się Rockoteki, weekendy zaś zarezerwowane
były dla wielbicieli techno.

generalny remont, wydzielając
przy okazji mniejszą salę. Dało
to możliwość równoczesnego
organizowania imprez dla fanów
techno oraz rocka.

– aż trudno uwierzyć, że w pozbawionych dziś porządnego
miejsca do imprezowania Gliwicach, kiedyś występowały takie
gwiazdy, jak Westbam i ATB.

Odbywały się tam
Rockoteki z koncertami takich legend jak
Lady Punk, Hey, Piersi czy T. Love oraz
stawiającego pierwsze kroki zespołu Łzy.

Kiedy na Śląsku zaczęło powstawać więcej klubów tanecznych,
popularność Bravo zaczęła stopniowo spadać. Do tego doszły
problemy ze stanem technicznym
dachu, który groził zawaleniem.
Dyskoteka została w związku
z tym zamknięta i od 2006 roku
nieustannie niszczeje.

Tak więc w Gliwicach jak było,
tak zostanie. Na razie. Bo być
może za parę lat w lasku przy
Chorzowskiej stanie przyzwoity
biurowiec, karczma albo hotel.
Ale drugiej takiej dyskoteki jak
Bravo w naszym mieście już
nie będzie. Więc całkiem możliwe, że zdjęcia przedstawione
w galerii są jednymi z ostatnich,
na których uwieczniony został
upadek gliwickiego rynku imprezowego.

Po kilku latach funkcjonowania
w dyskotece przeprowadzono

Największą popularnością cieszyły się jednak koncerty techno

Aktualnie klub jest w ruinie.
W ubiegłych latach nie udało
się znaleźć chętnego nabywcy

Żaneta Mrozek-Siewierska
Zdjęcia: Falar
(dziękujemy za udostępnienie)
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HISTORIA

W powstałym pod koniec XIX wieku Zameczku, początkowo znajdowała się ekskluzywna restauracja, muszla
koncertowa i drewniany tor kolarski. Podczas II wojny światowej obiekt uległ poważnym zniszczeniom. W PRL-u zabytek został odbudowany, a w latach 70-tych w posiadanie nieruchomości weszła PSS Społem, która z
obiektu zrobiła swój magazyn. W latach 90-tych spółdzielnia postanowiła wydzierżawić Zameczek – wtedy powstał klub „Disco Bravo”. W grudniu 2006 dyskoteka zakończyła swoją działalność, gdy wyszło na jaw, że dach
budynku znajduje się w fatalnym stanie i mógłby grozić zawaleniem. W 2010 roku, po wieloletnim procesie,
Sąd Najwyższy orzekł, że właścicielem Zameczku jest gmina, a nie PSS Społem.
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Szef Opla z Lwem
W Teatrze Miejskim po raz kolejny odbyła się gala wręczania prestiżowej nagrody Gliwickiego Lwa. Tegorocznym
jej laureatem został Andrzej Korpak,
dyrektor generalny zakładu General
Motors Manufacturing Poland.
Gliwicki Lew to wyróżnienie
przyznawane raz w roku efektywnym liderom firm, bądź instytucji działających na terenie
Gliwic.
– Muszę przyznać, że dalej
jestem w szoku. Odbierałem
już wiele nagród branżowych,
każda jest jakimś przeżyciem,
ale to jest przeżycie wyjątkowe.
To chyba dlatego, że jestem

z Gliwicami związany strasznie
mocno – skomentował w rozmowie z 24gliwice Andrzej
Korpak.
Dyrektor Opla został tym samym trzynastym (acz szczęśliwym) nagrodzonym gliwiczaninem w historii tej statuetki.
Prezydent Miasta Gliwice sam
wybiera, komu wręczyć nagrodę. „Gliwicki Lew” – wykona-

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

na z brązu, miniaturowa kopia
dzieła autorstwa Theodora
Erdmanna Kalidego – jest
przyznawany od 2005 roku.
Podczas gali odbył się koncert
Doroty Miśkiewicz w ramach
projektu „Piano.pl". To pierwszy
występ artystki, od wydania płyty.
Gośćmi specjalnymi występu byli
m.in Włodzimierz Nahorny, wybitny polski muzyk jazzowy oraz
Henryk Miśkiewicz, saksofonista
i klarnecista.
(żms)

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

Fot. 24gliwice
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Laureaci Gliwickiego Lwa w poprzednich latach:
2016: Andrzej Karbownik,
Rektor Politechniki Śląskiej
2015: Marek Śliboda – prezes gliwickiej firmy Marco
2014: Aleksander Czajka, dyrektor krajowy Grupy Plastik Omnium w Polsce
2013: Jacek Jędrzejowski, prezes
zarządu i Arkadiusz Patrjas, wice-

prezes zarządu spółki Grupa i3d
2012: Grzegorz Krupa, prezes zarządu – Piotr Postawka, wiceprezes
zarządu oraz Wojciech SZUMIŃSKI, główny inżynier firmy Flytronic
2011: Henryk Błażusiak, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach

www.gazeta-miejska.pl

2010: Wojciech Wajda, prezes Zarządu firmy WASKO S.A.
2009: Iwona Guzicka i Elżbieta
Więcław, założycielki a następnie prezes i dyrektor Prywatnego
Centrum Edukacyjnego FILOMATA
2008: Andrzej Meder, dyrektor Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG

2007:
szef

Marian

Adamek,

gliwickiego

PROFARBU

2006: Elwira Dziewa, prezes
spółki

AUTOROBOT

STREFA

2005: płk Marian Jarosz, dyrektor
106. Szpitala Wojskowego
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Kaczyński pożegna Frankiewicza?
Czy za dwa lata zmieni się prezydent Gliwic? PiS zapowiada zmiany w ordynacji wyborczej, których skutkiem będzie wprowadzenie z mocą wsteczną
kadencyjności w samorządach. – Będzie tutaj zmiana i to taka zmiana wchodząca od razu. Trybunał Konstytucyjny pewnie będzie rozstrzygał ostatecznie,
czy to jest dopuszczalne, ale my uważamy, że jest dopuszczalne i trzeba
spróbować – powiedział kilka dni temu Kaczyński na antenie Radia Łódź.
Takie rozwiązanie oznacza, że
w skali kraju ze swoim stanowiskiem pożegna się 66 urzędujących prezydentów, w tym
rządzący już siódmą kadencję,
prezydent Zygmunt Frankiewicz.
Dotychczas o planach rządu mówiło się od dawna, ale zmiany
miały być mniej radykalne. Rozważano wydłużenie kadencji do
pięciu lat, a liczba kadencji miała
być liczona dopiero od najbliższych wyborów w 2018 roku.

w Gliwicach małe trzęsienie ziemi.
Skala tąpnięcia uzależniona będzie od wyniku wyborów, ale brak
w stawce niepokonanego od prawie ćwierćwiecza Frankiewicza,
może zachęcić inne środowiska
i partie do wystawienia mocnych
kandydatur. Faworytem będzie
jednak i tak ten, którego wskaże
urzędujący prezydent. Giełda nazwisk ruszyła już dawno, bowiem
Frankiewicz nie wykluczał, że tym
razem sam zrezygnuje ze startu
w wyborach.

Z 66 „zagrożonych” prezydentów, tylko trzech należy do PiS
(większość stanowią prezydencji niezależni bądź z PO).
Tak więc, jeśli planów Kaczyńskiego nie zatrzyma Trybunał Konstytucyjny, za dwa lata czeka nas

– Wieczorek to urzędnik do
bólu skuteczny, ale też nielubiany i przez to ma opinię
"niewybieralnego". Ale to dla
urzędników i osób związanych
z miastem gwarant utrzymania
obecnych relacji i stref wpływów – mówi jedna z osób blisko
związana z urzędem.
Pochodzący spoza Gliwic
Krystian Tomala odpowiada
w mieście za służbę zdrowia,
szkolnictwo, kulturę oraz promocję i skutecznie korzysta
z aparatu jakim dysponuje.
W urzędowym „Miejskim
Serwisie Informacyjnym” na
zdjęciach pojawia się częściej
niż Frankiewicz. W ostatnich
latach nie ukrywał też swoich
aspiracji politycznych anga-

Fot. UM Gliwice

PiS prawdopodobnie spróbuje
DWÓR
sięgnąć jednak po JUŻ WYBRAŁ?
pełną pulę. Wiele Walka o schedę po prezydencie
do stracenia nie ma, za murami Magistratu toczy się
wręcz przeciwnie. od dawna.
Reforma niemal nie
dotknie włodarzy
miast wywodzących
się z rządzącego
ugrupowania.

Najgoręcej jest tuż za
jego plecami, gdzie
o wpływy ścierają
się ambicje wiceprezydentów Piotra
Wieczorka i Krystiana Tomali. Obaj
zresztą ponoć za sobą
nie przepadają. Ten
pierwszy często uważany jest za gliwicką
szarą eminencję,
która z tylnego fotela
faktycznie kieruje
miastem.

Marek Pszonak, przewodniczący
Rady Miasta

Piotr Wieczorek, wiceprezydent Gliwic

żując się m.in. w projekt Polska Razem Jarosława Gowina. Jest aktywny w mediach
społecznościowych, prowadzi
własną stronę internetową,
ale próżno szukać jego większych sukcesów w Gliwicach:
nadal napięta jest sytuacja
na szpitalnych oddziałach,
a kulturalnie Gliwice od kilku
lat umierają.

Żaden z trójki głównych pretendentów nie gwarantuje
zwycięstwa w wyborach, ale
wszyscy, jako „kandydaci
Frankiewicza”, już na starcie
mogą liczyć na sporą procentową zaliczkę w głosowaniu.
Dobrze pokazuje to casus
Katowic, gdzie dwa lata
temu wygrał Marcin Krupa,
kandydat namaszczony przez
odchodzącego Piotra Uszoka.

Z naszych informacji wynika, że
gdyby decyzję
trzeba było podjąć
już teraz – dwóch
prezydentów pogodziłaby kandydatura obecnego
przewodniczącego Wśród innych potenRady Miasta Marka cjalnych kandydatów
Pszoniaka.
„frankiewiczów”
pojawia się nazwiWieloletni radny to opcja konsko byłego rektora
cyliacyjna. Pszonak ma opinię
Politechniki Śląskiej
ugodowego, lubianego i doAndrzeja Karbownika i posłanki
Nowoczesnej Marty
Golbik. Jednak jak
mówi nam osoba
blisko związana
z Magistratem, obie
kandydatury „należy
traktować w kategoriach żartu”.

Krystian Tomala, wiceprezydent Gliwic

Miliony na sport, głównie dla Piasta
Nie ma zaskoczenia, bo przecież kto, jak nie wicemistrz
Polski w piłce nożnej, mógłby zgarnąć największy kawałek tego „tortu”? W Urzędzie Miasta rozstrzygnięto
konkursy na dotację dla zespołowych i indywidualnych
dyscyplin sportowych.
7 milionów dla GKS Piast S.A.
na organizację zajęć i meczów
w ramach zadania „Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie
piłka nożna”. To kwota na pierwsze półrocze 2017.

W ubiegłym roku
Klub otrzymał łącznie 12 milionów zł
z budżetu miasta –
w pierwszym półroczu również 7 mln,
w drugim 5 mln.
Na drugim miejscu za Piastem,

24.01.2017 (nr 810)

z nieporównywalnie mniejszą
kwotą 420 tys. zł, wylądowali
koszykarze z Gliwickiego Towarzystwa Koszykówki. Pieniądze
zostaną przeznaczone na szkolenia i organizację zawodów
sportowych. W I oraz w II połowie 2016 roku stowarzyszenie
otrzymało łącznie 840 tys. zł.
Trzeci pod względem finansowania w Gliwicach jest AZS Politechniki Śląskiej – kwota 300 tysięcy
będzie niezłym wsparciem dla
gliwickich siatkarek. Wygląda na
to, że dotacja dla AZS-u nie wzrosła od ubiegłego roku – łącznie
przyznano im 600 tys. zł.
Całkowita pula pieniędzy dla

gliwickich sportowców działających w dyscyplinach zespołowych wyniosła w pierwszym
półroczu 2017 roku 8 mln 200
tys. 500 zł. Porównując do roku
poprzedniego, kwota wzrosła
o 104 tys zł.

Największym beneficjentem
dotacji został Gliwicki Klub
Sportowy „Piast” Gliwice,
otrzymując 110 tys. na realizację szkolenia sportowego
w dziedzinie szermierki. Klub
otrzymał także 105 tys. na zajęcia lekkoatletyczne. Na trzecim miejscu z kwotą 102 tys.
znalazł się Gliwicki Uczniowski
Klub Sportowy „Carbo”, pie-

Na wsparcie sportowców w dyscyplinach indywidualnych Gliwice od
stycznia do końca
czerwca bieżącego
roku przewidziały
łącznie 827 tys. zł.
www.gazeta-miejska.pl

świadczonego samorządowca. Rysą na jego wyborczym
wizerunku może być słaba
skuteczność. W swoim okręgu wyborczym w ostatnich
wyborach, mimo „jedynki”
na liście zajął dopiero drugie
miejsce przegrywając z radnym Janem Pająkiem o ponad
600 głosów.

niądze przeznaczone będą na
szkolenie bokserskie.
W ubiegłym roku wielkość
udzielonego wsparcia publicznego dla dyscyplin indywidualnych wyniosła 752 tys.
Zarówno w dyscyplinach indywidualnych jak i zespołowych,
o dotację mogą ubiegać się
kluby i stowarzyszenia, mają-

Michał Szewczyk
ce siedzibę oraz prowadzące
działalność na terenie miasta
Gliwice. Muszą one zrzeszać
zawodników i brać udział we
współzawodnictwie sportowym
organizowanym przez znajdujące się w wykazie Ministerstwa Sportu i Turystyki polskie
związki sportowe.
W praktyce oznacza to, że kluby działające w różnych oryginalnych dziedzinach sportu,
jak choćby zawodnicy z Gliwice Lions, nie mogą starać się
o dofinansowanie działalności
z puli dyscyplin zespołowych,
gdyż ich związek sportowy nie
znajduje się w wykazie Ministerstwa. Mogą za to startować do konkursów o dotację
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
ale tam pieniędzy jest o wiele
mniej – na pierwsze półrocze
2017 Gliwice przewidziały
całkowitą kwotę 300 tys. zł,
która zostanie rozdzielona po
gliwickich stowarzyszeniach
sportowych, jak np. futboliści
amerykańscy i deskorolkarze.
(żms)
Fot. Mateusz Bobola
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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.
25.01 środa
Klub Spirala - Gliwice, ul. Pszczyńska 85
• 20.00 Przegląd Kapel Studenckich
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 11.00 Alpejska przygoda: Filmowe zimowisko 2017
• 16.15 Dobrze się kłamie w miłym
towarzystwie
• 18.00 Ja, Olga Hepnarova
• 20.00 Zombie express
Duża sala
• 12.30 Lion. Droga do domu - seans seniora
• 16.00 La La Land
• 18.15 Powidoki
• 20.00 La La Land

Duża sala
• 16.00 La La Land
• 18.15 Powidoki
• 20.00 La La Land
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 16.00 BAJKOWE FERIE: Dzielna
Syrenka i piraci z Kraboidów
• 17.30 BAJKOWE FERIE: Przygody Finna
• 20.00 Gimme Danger

27.01 piątek
Kopalnia Guido - Zabrze, ul. 3
Maja 93
• 21.00 Percival - folkowo-rockowy
początek roku na Guido

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 16.00 BAJKOWE FERIE: Dzielna
Syrenka i piraci z Kraboidów
• 17.30 BAJKOWE FERIE: Przygody Finna
• 20.00 Gimme Danger

Filharmonia Zabrzańska - Park
Hutniczy 7
• 18.00 Vabank - koncert karnawałowy

26.01 czwartek

CK Wiatrak - Zabrze, ul. Wolności
395
• 20.00 Lao Che

4art klub muzyczny - Gliwice,
ul.Wieczorka 22
• 20.00 Jazz Jam - wstęp wolny
Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach - Gliwice, ul. Barlickiego 3
• 18.30 Paskuda zaprasza na śpiewanki łemkowskie
Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Teatralny 1
• 19.00 Związek otwarty
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 11.00 Szczęście sprzyja odważnym: Filmowe zimowisko 2017
• 16.15 Dobrze się kłamie w miłym
towarzystwie
• 18.00 Ja, Olga Hepnarova
• 20.00 Zombie express

Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 19.00 Ciało moje

Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 19.00 Dom Spokojnej Młodościspektakl muzyczny
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 16.00 BAJKOWE FERIE: 7 krasnoludków i Królewna Śnieżka. Nowe
przygody
• 17.30 BAJKOWE FERIE: Przygody Finna
• 20.00 Ostatni będą pierwszymi
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 11.00 Kacper i Emma na Safari:
Filmowe zimowisko 2017
• 16.15 Ja, Olga Hepnarova
• 18.15 Zombie express

Kino studyjne Amok

• 20.15 Życie animowane
Duża sala
• 16.00 Sztuka kochania. Historia
Michaliny Wisłockiej
• 18.00 La La Land
• 20.15 Sztuka kochania. Historia
Michaliny Wisłockiej

28.01 sobota
Kopalnia Guido - Zabrze, ul. 3
Maja 93
• 22.00 Żywiołak - Podziemny
koncert
CK Wiatrak - Zabrze, ul. Wolności 395
• 20.00 DR MISIO feat. Arek Jakubik
Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 18.00 Wysokie napięcie
Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 19.30 Dom Spokojnej Młodościspektakl muzyczny
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.15 Ja, Olga Hepnarova
• 18.15 Zombie express
• 20.15 Życie animowane
Duża sala
• 16.00 Sztuka kochania. Historia
Michaliny Wisłockiej
• 18.00 La La Land
• 20.15 Sztuka kochania. Historia
Michaliny Wisłockiej
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 16.00 BAJKOWE FERIE: 7 krasnoludków i Królewna Śnieżka. Nowe
przygody
• 17.30 BAJKOWE FERIE: Przygody Finna
• 20.00 Ostatni będą pierwszymi
Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 8a
• 16.00 Otwarcie wystawy:
„Z Bogiem za króla i ojczyznę”.

Gliwice,
ul. Dolnych Wałów 3

29 styczeń
godz. 15:30

Za niebieskimi
drzwiami – POKAZ
Z UDZIAŁEM REŻYSERA

Ned (nominowany do Oscara Bryan
Cranston: „Operacja Argo”, „Godzilla”)
– nadopiekuńczy, lecz sympatyczny ojciec rodziny z małego amerykańskiego
miasteczka – przyjeżdża wraz z żoną
i kilkunastoletnim synem ze świąteczną
wizytą do córki, która studiuje w Kalifornii. Na miejscu musi stawić czoło
swemu największemu koszmarowi
– poznaje bowiem chłopaka córki,
Lairda (nominowany do Oscara James Franco: „Oz: Wielki i potężny”,
„Spider-Man”) – serdecznego, ale
szalonego milionera z Krzemowej
Doliny, który nie uznaje żadnych zasad i szokuje otoczenie na każdym
kroku. Konserwatywny Ned uważa,
że nieprzewidywalny Laird nie pasuje
do jego córki i nie powinien się z nią
wiązać. Robi wszystko aby nie doszło
do ślubu, a sytuacja szybko wymyka się spod kontroli, bo w świecie wielkich pieniędzy i zwariowanych imprez Ned czuje się jak ryba wyjęta z wody. Reżyseria: John Hamburg.

Kultura militarna prowincji śląskiej
od wojen zjednoczeniowych do
Wielkiej Wojny (1864–1914). Kolekcja regimentów śląskich Norberta
Kozioła. Wstęp wolny, ilość miejsc
ograniczona
Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach - Gliwice, ul. Barlickiego 3
• 19.00 Koledowy wieczór w wykonaniu zespołu wokalno-instrumentalnego działającego pod kierunkiem
Michała Głąba.

29.01 niedziela
Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 18.00 Wysokie napięcie
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3
Mała sala
• 16.15 Ja, Olga Hepnarova
• 18.15 Zombie express
• 20.15 Życie animowane
Duża sala
• 12.00 Towarzystwo śmiesznych
kroków - warsztaty z wykorzystaniem dramy: Filmowe zimowisko
2017
• 15.30 Za niebieskimi drzwiami
- POKAZ Z UDZIAŁEM REŻYSERA
• 18.00 La La Land
• 20.15 Sztuka kochania. Historia
Michaliny Wisłockiej
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 16.00 BAJKOWE FERIE: 7 krasnoludków i Królewna Śnieżka. Nowe
przygody

PERCIVAL - folkowo-rockowy
początek roku na Guido

Kopalnia Guido - Zabrze, ul. 3 Maja 93
27 stycznia, piątek, godz. 21:00
• 17.30 BAJKOWE FERIE: Przygody Finna
• 20.00 Ostatni będą pierwszymi
Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 8a
• 16.00 Podwieczorki muzyczne
w Willi Caro – Z karnawałem przez
Europę

30.01 poniedz.
Centrum Kultury Studenckiej MROWISKO - Gliwice, ul. Pszczyńska 85
• 19.00 Stand-Up Factory: Gliwice
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4

• 16.00 Dla Ellen - kino dla seniorów
• 18.00 Ostatni będą pierwszymi
• 20.00 Ostatni będą pierwszymi

31.01 wtorek
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.15 Ja, Olga Hepnarova
• 18.15 Zombie express
• 20.15 Życie animowane
Duża sala
• 16.00 Sztuka kochania. Historia
Michaliny Wisłockiej
• 18.00 La La Land
• 20.15 Sztuka kochania. Historia
Michaliny Wisłockiej

młodzieżowy
Mariusz Palej

Takiej ekranizacji polskiego bestsellera i jednocześnie
lektury wybieranej przez wielu nauczycieli, jeszcze
w kinach nie było. Film zabiera widzów w niezwykłą
podróż. Jest w nim wszystko, co kochają starsze dzieci
– ciekawi bohaterowie, tajemnicze potwory i nowi przyjaciele…. Za niesamowite efekty specjalne odpowiada
firma Platige Image, nominowanego do Oscara Tomasza
Bagińskiego. Film zrealizowano na motywach powieści
Mariusza Szczygielskiego pod tym samym tytułem,
która stała się w Polsce prawdziwym bestsellerem.
Mariusz Palej – reżyser i operator filmowy, telewizyjny,
scenarzysta krótkich form filmowych: wideoklipów i reklam. Zdobywca nagrody głównej w kategorii Debiut Roku
na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Młodego Widza
Ale Kino! 2016 właśnie za film „Za niebieskimi drzwiami’.
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CK Wiatrak – Zabrze, ul. Wolności 395
Lao Che, czwartek, godz. 19:00
24.01.2017 (nr 810)
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JUŻ W KWIETNIU DOM MUZYKI I TAŃCA ZAPROSI NA KONCERT
ZESPOŁU ENEJ

SCENA PEŁNA
ENERGII

Enej wystąpił
w Zabrzu z okazji 55-lecia
Domu Muzyki i Tańca

„Radio hello”, „Skrzydlate ręce”, „Tak smakuje życie”, „Symetryczno-liryczna” czy „Zbudujemy
dom”. Któż nie zna tych przebojów? W Domu Muzyki i Tańca będzie można usłyszeć je na żywo
już w kwietniu. Koncert zespołu Enej to gwarancja wielkiej dawki energetycznej zabawy
i niezapomnianych wrażeń.

Muzykom nie brakuje energii...

Rockowo-folkowa grupa założona została w 2002 r. w Olsztynie przez braci Piotra i Pawła
Sołoduchów oraz ich przyjaciela
Łukasza Kojrysa. Nazwa zespołu pochodzi od imienia głównego bohatera „Eneidy” Iwana Kotlarewskiego – Eneja, wesołego
kozaka podróżującego po świecie. Zespół prowadzi intensywną działalność koncertową, niezmiennie ciesząc się ogromną
popularnością i porywając publiczność do wspólnej zabawy.
Tak było m.in. nieco ponad dwa
lata temu, gdy Enej wystąpił w

Zabrzu z okazji 55-lecia Domu
Muzyki i Tańca.
– Gdy wchodziliśmy na tę scenę,
usłyszeliśmy pytanie, na które
nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy,
jak odpowiedzieć. Chodziło o to
czy to miejsce jest magiczne.
Teraz już nie mamy wątpliwości,
jak na nie odpowiedzieć – podkreśla Piotr Sołoducha, wokalista zespołu.
Enej wystąpi ponownie w Zabrzu
23 kwietnia o godzinie 18. Bilety
dostępne są w kasie Domu Muzyki i Tańca oraz na stronie internetowej www.dmit.com.pl.
(hm)

...która szybko udziela się publiczności

DWA KLIMATYCZNE KONCERTY 320 METRÓW POD ZIEMIĄ

Folkowo i rockowo w Kopalni Guido

fot. Maciej Somerlik

Na dwa niezwykle klimatyczne koncerty zaprosi w tym
tygodniu Kopania Guido. 320
metrów pod ziemią wystąpią
grupy Percival i Żywiołak. Zespoły zagrają w podziemiach
w ramach rudzkiego konwentu Druga Ruda Mithrilu „W kopalniach Morii”.

Zespół
Percival

24.01.2017 (nr 810)

– Koncerty zespołu Percival
to wartka, dźwiękowa podróż
w czasie, po ziemiach zamieszkanych przez plemiona
Słowian. Percival to wynik fascynacji historią i archeologią
doświadczalną, zaangażowania w ruch odtwórców histo-

www.gazeta-miejska.pl

rii oraz chęci propagowania
słowiańskich korzeni a także
przedchrześcijańskich tradycji
ludów mieszkających w basenie Morza Bałtyckiego – tłumaczy Andrzej Mitek, rzecznik
Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu.
Zespół wystąpi w Zabrzu
w piątek 27 stycznia. Dzień
później zaplanowano koncert
grupy Żywiołak. Początkowo
był to duet muzyków: lirnika
Roberta Jaworskiego, grającego wcześniej m.in. w Kapeli ze
Wsi Warszawa, oraz Roberta
Wasilewskiego, współzałożyciela i gitarzysty zespołu Open

Folk. – Muzyka Żywiołaka to
wypadkowa wielu, na pierwszy
rzut oka niemożliwych do połączenia gatunków muzycznych,
takich jak folk, punk, rock, metal, techno czy drum’n’bass.
Artyści sięgają do techniki dub,
polegającej na przetwarzaniu
nagrań na żywo lub w studiu
w celu wyeksponowania wybranego elementu utworu w oryginale pozostającego na dalszym
planie – mówi Andrzej Mitek.
Bilety na oba koncerty dostępne są on-line lub w kasie
Kopalni Guido. Więcej informacji pod numerem telefonu
32 271 40 77.
(hm)
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NA BUDOWIE NOWEJ ELEKTROCIEPŁOWNI W ZABRZU
ZAINSTALOWANO KLUCZOWY ELEMENT KOTŁA
Butelkę szampana
rozbił na ścianie
walczaka dyrektor
Piotr Górnik,
którego imieniem
nazwano element

WALCZAK
NA SWOIM MIEJSCU
Tradycyjny chrzest walczaka zorganizowano w poniedziałek na budowie nowej elektrociepłowni
Fortum w Zabrzu. Ważący ponad 40 ton element otrzymał imię Piotr, po czym z użyciem potężnego
dźwigu został zamontowany na szczycie 46-metrowej konstrukcji.
Walczak to cylindryczny zbiornik,
w którym następuje rozdzielenie
pary wodnej od wody. Jest on
kluczowym elementem nowoczesnego kotła wielopaliwowego firmy Amec Foster Wheeler,
który będzie produkował energię
w nowej elektrociepłowni Fortum
w Zabrzu. Ważące ponad 40 ton
urządzenie zostało w poniedziałek zamontowane na wysokości
46 metrów.
– Budowa nowej elektrociepłowni w Zabrzu to największy
dotychczasowy projekt Fortum
w Polsce. Nowoczesny zakład
zapewni mieszkańcom pewne
i bezpieczne dostawy ekologicznego ciepła sieciowego i przyczyni się do poprawy jakości powie-

Ważący ponad
40 ton element
został zamontowany
na wysokości
46 metrów

trza w regionie. Cieszy nas fakt,
że prace przebiegają z zachowaniem najwyższych standardów
bezpieczeństwa oraz zgodnie
z założonym harmonogramem –
mówi Piotr Górnik, dyrektor ds.
produkcji Fortum.
Na budowie nowej elektrociepłowni równolegle prowadzone
są również inne prace. W połowie grudnia ubiegłego roku
zamontowane zostały zbiorniki
paliwa, a już w styczniu rozpoczęto montaż konstrukcji stalowej oczyszczania spalin. Zgodnie
z planem, montaż kotła ma się
ostatecznie zakończyć w drugim
kwartale 2017 r.
– Nowa elektrociepłownia będzie wykorzystywała niezwykle

nowoczesny kocioł wielopaliwowy, który zapewni nie tylko bezpieczną produkcję ciepła sieciowego, ale również przyczyni
się do poprawy jakości powietrza w regionie. Urządzenie jest
wyposażone w najnowsze rozwiązania technologiczne, które
zapewniają wysoką sprawność
produkcji i niezawodność. Podwieszenie i chrzest walczaka
są kamieniem milowym, który
przybliża nas do zakończenia
budowy kotła – mówi Jarosław
Mlonka, prezes Amec Foster
Wheeler.
Równolegle Fortum kontynuuje
prace przy budowie 10-kilometrowego odcinka sieci ciepłowniczej Zabrze-Bytom. Dzięki niemu

nowoczesna elektrociepłownia
w Zabrzu będzie mogła dostarczać ciepło sieciowe również do
mieszkańców Bytomia. Zgodnie
z planem, łączne nakłady Fortum na budowę nowych źródeł
ciepła dla dwóch śląskich miast
do 2022 r. przekroczą miliard
złotych.
- Od wielu lat czekaliśmy na tę
inwestycję i z radością patrzymy
teraz na to, co dzieje się na budowie. Bezpieczeństwo energetyczne jest dla mieszkańców bardzo ważne. Ważne jest również
to, żeby było ono gwarantowane
w przyjaźni z naturą, a tutaj tak
właśnie jest – podsumowuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
(hm)

PARTNERSKIE MIASTO ZABRZA OTRZYMAŁO TYTUŁ ZIELONEJ STOLICY EUROPY 2017

DOBRE PRAKTYKI Z ESSEN
Essen, miasto partnerskie
Zabrza, zostało Zieloną Stolicą Europy 2017. W miniony
weekend odbyły się uroczystości z okazji inauguracji
tego wydarzenia. Na zaproszenie Thomasa Kufena, nadburmistrza Essen, uczestniczyła w nich prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.

W uroczystości w Essen uczestniczyła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik
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– Podjęte w ostatnich latach
działania sprawiły, że Essen,
które przed laty utożsamiane
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było głównie z przemysłem
ciężkim, jest dziś postrzegane jako najbardziej zielone
miasto nie tylko w Północnej
Nadrenii-Westfalii. Na to wyróżnienie z pewnością złożyły
się liczne projekty realizowane
w zakresie ekologii, efektywności energetycznej czy rewitalizacji przestrzeni miejskiej.
Miasto Essen pokazuje, jak
w procesie zrównoważonego
rozwoju zwracać uwagę na
aspekty ekologii. Tym samym

jest źródłem inspiracji i dobrych
praktyk – podkreśla prezydent
Małgorzata Mańka-Szulik.
Zielona Stolica Europy to wyróżnienie przyznawane od
2008 r. przez Komisję Europejską miastu, które w procesie zrównoważonego rozwoju
kładzie nacisk na ochronę środowiska. W uroczystościach
uczestniczył m.in. Karmenu
Vella, Europejski Komisarz ds.
Środowiska, Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa.
(hm)
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