
– Mię-
d z y n a r o -
dowy Festiwal 
imienia Krzysztofa Pen-
dereckiego potwierdza, że jeste-
śmy miastem doniosłych wydarzeń 
kulturalnych – podkreśla prezydent 
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. 
– Jestem przekonana, że kolejna 
edycja tego wyjątkowego przed-
sięwzięcia na długo pozostanie 
w naszej pamięci – dodaje.
Festiwal zostanie zainaugurowa-
ny 23 września w Kopalni Guido. 

U s ł y s z y -
my „Wa-

riacje Gold-
b e r g o w s k i e ” 

Jana Sebastiana Ba-
cha oraz „Trio smyczkowe” 
i „Duo concertante” Krzysztofa 
Pendereckiego. Zagrają Sitko-
vetsky Trio oraz Jurek Dybał – 
kontrabas. Malować piaskiem 
będzie Irina Titova. W Filharmonii 
Zabrzańskiej publiczność usłyszy 
28 września m.in. utwory Krzysz-
tofa Pendereckiego oraz Dymitra 
Szostakowicza. Na wiolonczeli 
zagra fiński artysta Arto Noras, 

powszechnie uważany za jednego 
z najwybitniejszych żyjących wio-
lonczelistów.
Na finałowy, plenerowy koncert 
„Siedem bram Jerozolimy” orga-
nizatorzy zaproszą 29 września 
do kompleksu Sztolnia Królowa 
Luiza. Wystąpią soliści oraz orkie-
stra Sinfonietta Cracovia pod dy-
rekcją Krzysztofa Pendereckiego 
i Chór Filharmonii Krakowskiej. 
Koncertowi towarzyszyć będzie 
otwarcie niezwykłej podziemnej 
trasy turystycznej.
– Nowa trasa w Sztolni Królowa 
Luiza to jedyna w Europie trasa 

turystyczna pokazująca, jak rozwi-
jało się górnictwo przez ostatnie 
200 lat. To swoista podziemna 
podróż w czasie – mówi Bartło-
miej Szewczyk, dyrektor Muzeum 
Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Turyści przejdą m.in. przez uni-
katowy chodnik wykuty w węglu 
i zobaczą zrekonstruowany port 
przeładunkowy z ruchomym, 
drewnianym żurawiem, którym 
węgiel był ładowany na łodzie. 
Ostatnim punktem zwiedzania 
będzie wizyta w największym 
w Polsce podziemnym parku ma-
szyn górniczych.  (hm)
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Strona 12

W tym tygodniu w Zabrzu rusza V Międzynarodowy
Festiwal im. Krzysztofa Pendereckiego

Już po raz piąty Zabrze staje się gospodarzem wyjątkowego wydarzenia 
muzycznego, jakim jest Międzynarodowy Festiwal im. Krzysztofa 

Pendereckiego. Finałowy koncert zaplanowano w kompleksie Sztolnia 
Królowa Luiza. Towarzyszyć mu będzie uroczyste otwarcie 

przygotowanej tu podziemnej trasy turystycznej.
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U s ł y s z y -
my „Wa-

riacje Gold-
b e r g o w s k i e ” 

Jana Sebastiana Ba-

Odtworzony port przeładunkowy 
na trasie podziemnej wycieczki

Sztolnia zaprosi 
w wyjątkowej oprawie
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Fotograficz-
na podróż 
przez konty-
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Prof. Krzysztof Penderecki 
i prezydent Małgorzata Mańka-Szulik 

w Kopalni Guido

Finałowy koncert
 „Siedem bram Jerozolimy” 

zaplanowano w naziemnej części 
kompleksu Sztolnia Królowa Luiza
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Dam pracę,  
usługi, auto-moto,  

zdrowie, inne

Ogłoszenia
drobne Co,

Gdzie, 
Kiedy
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Oni zaprojektują 
ul. Zwycięstwa
 w Gliwicach
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Fotogra-
ficzna po-
dróż przez 
kontynenty



W tym 
roku kandyda-
ci na Politechnikę Śląską 
mają do wyboru prawie 60 kie-
runków studiów na 15 wydzia-
łach w trzech śląskich miastach: 

G l i w i -
c a c h , 

K a t o w i -
cach i Za-

brzu. W ofercie 
znalazło się aż 8 no-

wości. Dwie z nich przygoto-
wał działający w Zabrzu Wydział 
Organizacji  Zarządzania. 
– To między innymi analityka 
biznesowa, bardzo nowoczesny 

kierunek, wprowadzony do naszej 
oferty przy współpracy z firmami, 
jak na przykład IBM. Nowością 
jest także kierunek zarządzanie 
projektami, bardzo interesują-
ca propozycja, która daje duże 
możliwości rozwoju zawodowego 
– mówi prof. Krzysztof Wodarski, 
dziekan Wydziału Organizacji i 
Zarządzania Politechniki Śląskiej 
w Zabrzu.

Wydział działa w obecnej for-
mie od 1995 r. Od 1998 r. jego 
siedziba znajduje się w Zabrzu 
przy ul. Roosevelta. Kampus 
stanowią wyremontowane bu-
dynki z nowoczesnymi salami 
dydaktycznymi i laboratoryjnymi, 
biblioteką oraz strefą studen-
ta, pozwalającą na odpoczynek 
i rozrywkę w czasie przerw. Wy-
dział oferuje siedem kierunków 

studiów: administracja, anality-
ka biznesowa, logistyka, socjo-
logia, zarządzanie, zarządzanie 
i inżynieria produkcji oraz za-
rządzanie projektami. Zajęcia 
prowadzone są w formie wykła-
dów, laboratoriów, ćwiczeń, pro-
jektów, obejmują wizyty studyj-
ne, studenci prowadzą badania 
terenowe i wyjeżdżają na obozy 
naukowe. Wydział oferuje rów-

nież liczne studia podyplomowe, 
które są dopasowane do popytu 
i potrzeb pracodawców.
– Nasza logistyka została uznana 
na najlepszy kierunek inżynierski 
w zakresie logistyki. Potwierdza 
to renomowane czasopismo 
„Perspektywy”, które w Polsce 
ocenia wszystkie kierunki stu-
diów – podsumowuje prof. Krzysz-
tof Wodarski. (hm)
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To już ostatni moment, by zdobyć indeks Politechniki Śląskiej. 
W środę 20 września rusza trzeci i zarazem ostatni etap rekrutacji 

kandydatów na studia. Potrwa do 24 września.

Uroczysta immatrykulacja 
studentów pierwszego roku

NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ RUSZA OSTATNI ETAP REKRUTACJI 
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W treningu nordic walking będzie 
można wziąć udział 19 września  
w ramach nowego cyklu bezpłat-
nych zajęć rekreacyjnych dla miesz-
kańców. Są one organizowane na 
zrekultywowanych terenach nad 
Bytomką. 

Zajęcia u zbiegu ulic Bytomskiej 
i Hagera w Biskupicach potrwają 
od 17.30 do 19.30. – Pod okiem 
doświadczonego instruktora 
wszyscy chętni będą mieli okazję 
poznać technikę marszu z kijkami 
– mówi Sławomir Gruszka, rzecz-

nik prasowy Urzędu Miejskiego 
w Zabrzu. – Na zrekultywowa-
nych terenach zajęcia odbywa-
ją się cyklicznie. W programie 
przewidziane są takie atrakcje, 
jak rajdy rowerowe połączone 
z ogniskiem, rozgrywki szachowe 
pod chmurką, zajęcia z dronami 
oraz zawody wędkarskie – do-
daje. Szczegółowe informacje 
dostępne są na stronie www.
um.zabrze.pl. Przypomnijmy, że 
pionierski w skali kraju projekt 
rekultywacji zdegradowanych 
w wyniku wieloletniej działal-

ności przemysłowej terenów 
nad Bytomką objął ponad 183 
ha. W ramach wykonanych 
prac zniknęły dzikie wysypiska 
i ruiny budynków. Niektóre z obiek-
tów zabezpieczono i odnowiono. 
Odkażona lub wymieniona zosta-
ła gleba, posadzono nowe rośliny 
i wyznaczono ścieżki dla ro-
werzystów i spacerowiczów. 
Pojawiły się ławki i stanowi-
ska z planszami informującymi 
o występujących na danym ob-
szarze gatunkach fauny i flory. 
Koszt rekultywacji terenów nad 

Bytomką to 30,5 mln zł. Aż 85 
procent tej kwoty, czyli prawie 
26 mln zł, stanowiło pozyskane 
przez miasto dofinansowanie 
z unijnego Funduszu Spójności. 
– Porównując, jak wyglądają te 
obszary miasta teraz i jak wyglą-
dały wcześniej, trudno uwierzyć, 
że to te same miejsca – mówi 
prezydent Zabrza Małgorzata 
Mańka-Szulik. – Zrealizowanie 
projektu oznacza, że zyskaliśmy 
w centrum miasta kolejne hektary, 
które będą służyć mieszkańcom – 
dodaje prezydent miasta.  (hm)

Aktywnie nad Bytomką
W ZABRZU TRWA CYKL BEZPŁATNYCH ZAJĘĆ REKREACYJNYCH DLA MIESZKAŃCÓW

Tym razem trenować będzie można nordic walking

W tym 
roku kandyda-

G l i w i -
c a c h , 

K a t o w i -
cach i Za-

brzu. W ofercie 
znalazło się aż 8 no-

wości. Dwie z nich przygoto-

Prof. Krzysztof Wodarski

Śpiesz się po indeks

19-25.09.2017 (nr 844)
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Utrata miejsc parkingowych i problemy z dostarczeniem zaopatrzenia do lokali gastronomicznych 
– to główne powody, dla których urzędnicy z rezerwą podchodzą do pomysłu zamknięcia dla sa-
mochodów uliczek starówki. Temat w ostatnich tygodniach wrócił za sprawą projektu Nastaw Ucho 
organizowanego przez grupę „Potencjometr”. Organizatorzy na jeden wieczór „zamknęli” ul. Ple-
bańską i zamienili ją w deptak ze sceną muzyczną. Klimatyczna uliczka ożyła, a co ciekawe, pomysł 
spotkał się z dużym entuzjazmem urzędników prowadzących oficjalne konto Miasta na facebooku.

Starówka bez samochodów – 
dlaczego urzędnicy mówią „nie”?

19-25.09.2017 (nr 844)
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moduł reklamowy
tej wielkości
kosztuje tylko

78 zł
netto

Szczegóły na
www.gazeta-miejska.pl

Ich reakcja dowodzi, że Magi-
strat, czyli hamulcowy inwe-
stycji, w tej sprawie nie mówi 
jednym głosem. Pomysł zresztą 
od lat pojawiał się w wypowie-
dziach włodarzy Gliwic, a pre-
zydent Zygmunt Frankiewicz 
wspominał o nim, na kilka mie-
sięcy przed ostatnimi wyborami 
samorządowymi w 2014 roku.

 – Zawsze było wiadomo, że 
dążymy do zamknięcia sta-
rówki dla ruchu samochodo-
wego. Wjazd powinien być tyl-
ko dla mieszkańców oraz np. 
zaopatrzenia lokali znajdują-
cych się w obrębie starówki. 
Osoby z zewnątrz nie powinny 
tam wjeżdżać – potwierdzał 
wówczas prezydenckie sta-
nowisko Marek Jarzębowski, 
rzecznik prasowy prezydenta 
Gliwic.

Punkt widzenia 
urzędników zmienił 
się diametralnie już 
rok później, kiedy 
w Gliwicach wy-

startowało płatne 
parkowanie.

 – Taka wizja jest mało praw-
dopodobna ze względu na 
uruchomienie Strefy Płatnego 
Parkowania obejmującej w pod-
strefie A ulice Starego Miasta 
– argumentował Urząd Miasta.

Jak mówi Marek Jarzębowski, 
funkcjonowanie SPP obecnie 
ma jednak tylko śladowy wpływ 
na zamrożenie pomysłu. Co jest 
więc decydujące?
 – To już pytanie do drogowców 
– ucina rzecznik prezydenta.
 – Funkcjonujące restauracje, 
kawiarenki, gastronomia, mia-

łyby problem z dostarczeniem 
zaopatrzenia. Często jeśli nie 
w większości są to głównie 
przecież wielkogabarytowe 
transporty jak np. beczki czy 
transportery – przekonuje 
Jadwiga Stiborska, rzecznik 
prasowy Zarządu Dróg Miej-
skich. – Starówka nie jest tra-
są przelotową. Obserwujemy, 
że jest miejscem docelowym 
dla wielu kierowców, mają-
cych tu swoje miejsca pracy 
czy korzystających z lokali ga-
stronomicznych. Wyłączenie 
z ruchu starówki, spowodo-
wałoby usunięcie miejsc po-
stojowych. Kierowcy, którzy tu 
obecnie parkują będą musieli 
przenieść się do obecnej strefy 
B – mówi. 

Zestawiając stanowisko gliwic-
kich urzędników – to sprzed 
trzech lat i obecne, łatwo 
dostrzec brak konsekwencji. 
Odkąd pomysł zamknięcia sta-
rówki pojawił się w przestrzeni 
publicznej, zawsze obwarowany 
był wyłączeniem tego ogranicze-
nia dla restauratorów i miesz-
kańców. 

Takie rozwiązanie 
pozwoliłoby na 

uspokojenie ruchu 
w sercu miasta, 
z czym komplet-

nie nie radzi sobie 
wprowadzona dwa 

lata temu „stre-
fa zamieszkania” 

(bezwzględne 
pierwszeństwo pie-
szych i ogranicze-
nie do 20km/h).

Inny pomysł wypłynął ze środo-
wiska OSOM Gliwice. Aktywiści 
zaproponowali w 2015 roku pe-
wien kompromis i ograniczenie 
ruchu tylko na ul. Raciborskiej, 
Plebańskiej i Średniej. O ta-
kiej metodzie „krok po kroku” 
wspominał w rozmowie z nami 
prof. Michał Stangel, architekt 
i urbanista z gliwickiej Politech-
niki Śląskiej.

 – Proces humanizowania sta-
rówki często trwa długi czas. 
W centrum Kopenhagi, która 
uznawana jest za jedną z naj-
lepszych pieszo-rowerowych 
przestrzeni na świecie, proces 
zmian trwał kilkadziesiąt lat. 
A zamykania ulic następowało 
w siedmiu etapach – zwraca 
uwagę prof. Stangel. – Zaczę-
to od jednej ulicy. Pojawiły się 
duże protesty właścicieli skle-

pów. Mówili, że stracą klien-
tów. Okazało się, że klientów 
jest więcej, wkrótce zamknięto 
więc kolejne ulice. Etapizacja 
i sprawdzanie sytuacji na bie-
żąco to dobry pomysł. Można 
też takie rozwiązania prototypo-
wać, wprowadzać testowo np. 
w weekendy albo w wakacje 
– dodaje.

Na pytanie o takie 
pośrednie rozwią-

zanie, drogowcy 
odpowiedzi nie 
mają. Wskazują 
jedynie, że "na 

razie nie podjęto 
decyzji w sprawie 

zamknięcia uliczek 
starówki". 

Być może nową szansą dla 
tej koncepcji będzie przebu-

dowa ul. Zwycięstwa, która 
w naturalny sposób powinna 
uzupełniać się z pomysłem 
na starówkę. Swoje „dwa 
grosze” może dorzucić też 
kalendarz wyborczy, bo jak 
pokazuje przykład ostatnich 
wyborów łatwiej wówczas 
o rzucanie obietnic. 

Michał Szewczyk

fot. dzięki uprzejmości  
Nastaw Ucho
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gastronomia
 Ô Już wkrótce otwarcie 

nowej kawiarenki w Gliwicach 
przy Zamku Piastowskim 
www.kawiarenkazamkowa.
com.pl

 Ô OBIADY-codziennie świe-
że, domowa jakość od 10zł/
szt. Warsztaty szkolne CKZiU 
nr1, Gliwice, ul. Kozielska 1. 
Główny budynek szkoły-par-
ter. Zapraszamy od 12.30 
do 15.30.

nieruchomości
 Ô KUPIĘ MIESZKANIE ZA 

GOTÓWKĘ! Może być zadłu-
żone, z problemem prawnym. 
737 938 416.

zdrowie
 Ô Protezy zębowe na NFZ 

bez kolejek. Tel. 730 710 
102 Szałsza k/Gliwic.

inne
 Ô BOUTIQUE LAPLAYA78, 

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

usługi
 Ô !Czyszczenie dywanów (u 

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

 Ô ELEKTRYK - Pomiary 
ochrony przeciwporażenio-
wej-protokoły. Zaświadcze-
nia dla energetyki. Podłą-
czenia płyt indukcyjnych 
- wpis do gwarancji. Prowi-
zorki budowlane. Przeróbki 
instalacji. Usuwanie awarii 
itd. UPRAWNIENIA E+D. 
Tel. 508-145-905,  
www.abirox.pl

 Ô KOMPLEKSOWE REMON-
TY MIESZKAŃ, ŁAZIENEK: 
hydraulika, kafelkowanie, 
gładzie, malowanie, elektry-
ka,itp. Tel. 698-264-691.

 Ô Malowanie, tapety, gładź 
solidnie szybko tanio. Wyce-
na gratis 721-208-759.

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

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

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

 Ô Wyburzenia wywóz i 
wynoszenie gruzu, piece 
kaflowe demontaż. Tanio 
503992431.

dam pracę
 Ô Brukarz, lub pomoc-

nik, dorywczo,lub na 
stałe. Dojazd do Kozłowa 
511678105.

 Ô Poszukujemy pracowni-
ków ogólnobudowlanych. 
Atrakcyjne warunki. Tel. 
604287793, 602234679, 
32 230-90-33.

 Ô Roznoszenie ulotek 
10zł/h płatne po tygodniu 
pracy. Tel. 502322447.

 Ô Sprzątanie siłowni praca 
zmianowa. Gliwice lub Za-
brze tel. 789 124 962.

 Ô Szkoła NOVA CE w Gliwi-
cach zatrudni do roznoszenia 
ulotek, 13 brutto/h tel. 
322302634.

 Ô ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA 
OGÓLNOBUDOWLANEGO 
(PRACA W KNUROWIE) 663-
404-545.

NOWY ADRES 

W GLIWICACH

P a r T N e r . . . .

 Ô KUPIĘ książki STARE 
NOWE UŻYWANE Dojadę do 
klienta PŁATNE GOTÓWKĄ 
662330579.

 Ô Kupię radia, wzmacnia-
cze, kolumny itp. Kolejki 
PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-
559.

 Ô Kupię wszelkie starocie, 
porcelanę, szkło, zegary, 
figurki, obrazy. 603280675.

 Ô Zgubiono Legitymację 
studencką WSEZiNS Zna-
lazca proszony o kontakt 
500182777.

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

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

  Zapisy na protezy NFZ, 
Dolnych Wałów 20. Gliwice, 
32 231-39-95.

inne
  BOUTIQUE LAPLAYA78, 

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

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

  Wyburzenia wywóz i 
wynoszenie gruzu, piece 
kaflowe demontaż. Tanio 
503992431.

finanse
  POŻYCZKA NA DO-

WÓD. Bez zaświadczeń, 
minimum formalności. 
Zadzwoń:327061048.

dam pracę
  Poszukujemy pracowni-

ków ogólnobudowlanych. 
Atrakcyjne warunki. Tel. 
604287793, 602234679, 
32 230-90-33.

usługi
  ! SERWIS KOMPUTE-

ROWY, dojazd do klienta, 
tel. 798-867-888, www.
pcpomoc.com

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

  ELEKTRYK - Pomiary 
ochrony przeciwporażeniowej-
-protokoły. Zaświadczenia dla 
energetyki. Podłączenia płyt 
indukcyjnych - wpis do gwa-
rancji. Prowizorki budowlane. 
Przeróbki instalacji. Usuwanie 
awarii itd. UPRAWNIENIA E+D. 
508-145-905, www.abirox.pl

  KOMPLEKSOWE REMON-
TY MIESZKAŃ, ŁAZIENEK: 
hydraulika, kafelkowanie, 
gładzie, malowanie, elektry-
ka,itp. Tel. 698-264-691.

  Malowanie, tapety, gładź 
solidnie szybko tanio. Wyce-
na gratis 721-208-759.

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

  Montaż ogrodzeń, bram, 
furtek. Szybko i solidnie. Tel. 
602-322-434.

  Przeprowadzki wywóz 
starych mebli, rtv, agd, 
rozbiórki i wyburzenia. Tel. 
503992431.

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

Ogłoszenie drobne można zamówić na 2 sposoby
w internecie w redakcji

Na stronach serwisu
www.gazeta-miejska.pl
znajduje się formularz
nadania ogłoszenia.
Wystarczy go wypełnić
i wysłać, a płatność
przelać na konto
podane przy formularzu

Zapraszamy do
biura ogłoszeń 
w centrum Gliwic,
przy Placu
Piłsudskiego 3
Od poniedziałku
do piątku w
godz. 10-16.00

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

NOWY ADRES 

W GLIWICACH

W wydaniu wtorkowym ukazują się ogłoszenia zamówione i opłacone najpóźniej do piątku

P A R T N E R . . . .

  Sprzątanie siłowni praca 
zmianowa. Gliwice lub Za-
brze tel. 789 124 962.

  szukamy do pracy w Niem-
czech malarzy, tapeciarzy, za-
kwaterowanie, wynagrodzenie 
trl. 015750080555. Firma 
Bendkowski GmbH Köln.

  Zatrudnię pomocnika 
na budowie w Gliwicach 
792013569.

  ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA 
OGÓLNOBUDOWLANEGO 
(PRACA W KNUROWIE) 663-
404-545.

nieruchomości
  KUPIĘ MIESZKANIE ZA 

GOTÓWKĘ! Może być zadłu-
żone, z problemem prawnym. 
737 938 416.

  Sprzedam mieszkanie 
39m2 dwa pokoje, 4 piętro 
w bloku 10 piętrowym. Cena 
125000. Pośrednikom dzię-
kujemy. Tel. 607205695.

zdrowie
  Protezy zębowe na NFZ 

bez kolejek. Tel. 730 710 
102 Szałsza k/Gliwic.

R E K L A M A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29.08-04.09.2017 (nr 841)

DAM PRACĘ
murarz, zbrojarz

pomocnik budow.

elewacje - ocieplenia
604-632-154

691-785-693

Gliwice, Pyskowice i okolice



szczególnych osiedlach – zdradza 
Dariusz Stanek.

W tym dniu odbę-
dzie się 96. Gliwic-
ka Masa Krytyczna 
pod hasłem „Ani-

mal Planet". 
Rowerzyści wystartują z Placu 
Krakowskiego i przejadą ulica-
mi: Wrocławską, Częstochowską, 
Jagiellońską, Dworcową, Dolnych 
Wałów, Zwycięstwa, Bohaterów 
Getta Warszawskiego, Rondo 
Kaczyńskiego, Bohaterów Get-
ta Warszawskiego, Zwycięstwa, 
Dolnych Wałów, Górnych Wałów, 

Jana Pawła II, Nowy Świat, Ko-
ściuszki, Sobieskiego, Jasnogór-
ską, Powstańców Warszawy, Pry-
masa Wyszyńskiego i Ks. Strzody.

 – Nieprzypadkowo 96. GMK od-
będzie się 22. września, bo jest to 
Światowy Dzień Bez Samochodu 
– komentują organizatorzy prze-
jazdu, Gliwicka Rada Rowerowa 
i Gliwicka Masa Krytyczna.

Z tej okazji chcielibyśmy, aby 
przejazd był wyjątkowy, więc za-
praszamy was w przebraniach. 
Niech wyobraźnia was poniesie, 
a na rowerach na gliwickie ulice 
wyjedzie cała gama przedstawi-
cieli fauny – dodają organizatorzy 
przejazdu.

Na starcie nie bę-
dzie selekcji według 
stroju, więc można 
ubrać się dowolnie, 
jednak mile widzia-
ne będą przebrania 
zgodne z tematem 

przewodnim. 
Przejazd będzie zabezpieczony 
przez Policję i Straż Miejską, 
a tempo dostosowane do naj-
młodszych uczestników.

(żms)/Biuro Prasowe UM
fot. Gliwicka Masa Krytyczna

W obchody Europejskiego Dnia 
bez Samochodu tradycyjnie włą-
czy się również miejski samorząd. 
Co zaplanowano w Gliwicach?

– 22 września szykujemy barw-
ny, ekspresyjny happening, do 
udziału w którym zaprosiliśmy 
wszystkie placówki oświatowe – 
mówi Dariusz Stanek z Wydziału 
Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach. 

Korowód wystartu-
je w samo południe 
z gliwickiego Rynku. 

Przejdzie ul. Zwy-

cięstwa do placu 
Piastów, a następ-
nie ul. Dworcową 
z powrotem na 

starówkę. Urzędnicy 
zachęcają wszyst-
kich zainteresowa-
nych do przyłącza-
nia się po drodze. 

 – Dzieci i młodzież będą rozda-
wać broszury pod hasłem „Wy-
grać ze smogiem – jak to się robi 
w Gliwicach”. Podobnych akcji 
spodziewajmy się również na po-

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrzewww.gazeta-miejska.pl
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Na 22 września przypada Europejski Dzień bez Samochodu. Wybierając 
się wtedy do pracy czy szkoły, warto zostawić auta w garażach lub na 
parkingach, a zamiast tego przespacerować się, wsiąść na rower lub 
skorzystać z autobusu.

MZUK zabiera się za wygląd giełdy samochodowej. Klepisko na obrzeżu 
miasta zyska wyasfaltowane ciągi komunikacyjne. Wykonawcą robót 
będzie firma EUROTECH z Zabrza, która za te zlecenie otrzyma 304 tys. zł.

Europejski Dzień 
bez Samochodu

Inwestycja na giełdzie samochodowej

19-25.09.2017 (nr 844)

KONTAKT: redakcja@gazeta-miejska.pl  
tel. 32 230-84-51, kom. 503-10-60-19, 
pn.-pt. w godz. 10-16.00

W ostatnich dniach Miejski 
Zarząd Usług Komunalnych 
podpisał umowę z wykonawcą, 
wyłonionym w przetargu, na 
realizację modernizacji ciągów 
komunikacyjnych, w sektorze 
handlowym „Targowisko”, 
funkcjonującym na terenie 
Giełdy Samochodowej w Gli-
wicach. 

Prace te, to kolejny, 
planowany etap 

realizacji na tym te-
renie, opracowanego 
przez MZUK, projek-
tu zagospodarowa-
nia terenu giełdy. 

Spodziewany efekt 
znacząco poprawi 
komfort handlu na 

tym terenie.
Równocześnie obok giełdy trwa 
remont ul. Błonie. Zgodnie 
z zapewnieniami Zarządu Dróg 

Miejskich – w czasie trwania 
wszystkich prac, zapewniony 
zostanie dojazd do giełdy. Wy-
remontowana ul. Błonie a tym 
samym wjazdy i wejścia na te-
ren giełdy, spowodują wzrost 
funkcjonalności oraz estetyki 
tego obszaru. 

(żms)/(MZUK)
fot. MZUK
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Skrzętnie skrywane projekty nowego logo Gliwic wreszcie ujrzały światło dzienne. Ostatecz-
nego wyboru mają dokonać mieszkańcy, problem w tym, że wielu osobom żadna z wersji nie 
przypadła do gustu.
Miasto zawarło w marcu umowę 
z firmą RIO CREATIVO ze Słup-
ska dotyczącą przygotowania 
trzech propozycji logo miasta, 
w tym dwóch nowych oraz liftin-
gu obecnego logotypu. Umowa 
miała zostać zrealizowana na 
początku maja, jednak urzędnicy 
długo opierali się z publikacją jej 
rezultatów.

Teraz zostały za-
prezentowane 

w Miejskim Ser-
wisie Informacyj-
nym. Na stronie 
Urzędu pojawiła 
się sonda, w któ-
rej umieszczono 
trzy propozycje. 

Do 6 października 
można zagłosować 
na wybrany przez 

siebie wariant.

Logo ma być nośnikiem idei 
związanych z tożsamością mia-
sta, dlatego jego wybór pozosta-
wiamy gliwiczanom. Nie chcemy 
wprowadzać takiej zmiany bez 
opinii mieszkańców – mówi 
zastępca prezydenta, Krystian 
Tomala dla MSI.

Mieszkańcom  
się nie podoba

Nowa wersja iden-
tyfikacji wizualnej 
nie przypadła do 

gustu gliwiczanom. 
Wielu z nich wola-
łoby pozostać przy 

dotychczasowej 
wersji. Wyraz temu 

dali w komenta-
rzach w portalu 

facebook.com pod 
zamieszczonym 

przez miasto arty-
kułem.

 – Obecne logo jest super. Po co 
je zmieniać i to na coś tak brzyd-
kiego. Miasto zapłaciło ogromne 
pieniądze ze projekty, które za 
bardzo nikomu się nie podoba-
ją. Lepszą i tańszą inicjatywą 
byłby np. konkurs na logo dla 
Miasta... ale po co? Lepiej za-
płacić firmie za projekty... brak 
słów – komentuje internautka.

 – Zdecydowanie żadne. Jak 
miasto, które aspiruje do 
największych miast w Polsce 
mogło wypuścić coś takiego. 
Te logotypy nie nadają się do 
publikacji a tym bardziej jako 
oficjalne znaki. Już się nie 
dziwię dlaczego to wszystko 
było utrzymywane w wielkiej ta-
jemnicy. A najgorsze jest to że 
stworzyła to firma, która zapro-
jektowała nową identyfikację 
Słupska (Nomen omen bardzo 
udaną) – pisze inny internauta.

Funkcjonowanie 
wśród niskiej  
jakości produk-
tów?

Również Jakub Kowalski, 
architekt z serwisu Gruba 
Tektura, nie jest zachwycony 
propozycjami przedstawionymi 
przez magistrat. – Pracownia 
Rio Creativo zasłynęła swe-
go czasu dobrym projektem 
identyfikacji wizualnej Słupska 
i podobne oczekiwania można 
było mieć w stosunku do gliwic-
kiego logo. W mojej opinii nie 
spełnia on jednak wymagań, 
które stawia się przed znakiem 
reprezentującym miasto we-
wnątrz swoich granic jak i poza 
nimi. W dzisiejszych czasach 
bardzo popularne stało się za-
stępowanie historycznych her-
bów nowoczesnymi grafikami 
o reklamowym zabarwieniu – 
komentuje Kowalski.

Niestety, realia 
polskiej estety-
ki powodują, że 

tego typu zabiegi 
często kończą się 
kompromitacją, 

z którą gmina i jej 
mieszkańcy muszą 
żyć przez następne 

kilkanaście lat – 
dodaje.

Architekt zwrócił także uwagę 
na to, że kwestia sposobu wy-
boru logo: w głosowaniu, kon-
kursie czy przetargu jest mniej 
istotna. Jak twierdzi, dobry pro-
jekt może powstać nawet przy 
jego zamówieniu z wolnej ręki. 
Nie ma na to jednak żadnych 
gwarancji, więc najważniejsze 
by to urzędnicy posiadali na-
rzędzia do weryfikacji jakości 
wysuwanych propozycji.

 – Gotowe logo ocenić musi 
rada składająca się z osób, 
które posiadają wykształce-
nie w zakresie projektowania 
znaków graficznych. W razie 
wątpliwości takiego grono dzia-
łające z polecenia władz miej-
skich powinno mieć możliwość 
złożenia swoich zastrzeżeń lub 
odrzucenia propozycji. Wydanie 
publicznych pieniędzy na dotych-
czasowe prace nie może z góry 
oznaczać przyjęcia projektu, 
ponieważ skazuje nas to na 
funkcjonowanie wśród niskiej 
jakości produktów. A tym skoń-
czy się publiczne głosowanie, 
w którym mieszkańcy nie mogą 
zadecydować o pozostawieniu 
dotychczasowego logo – propo-
nuje Kowalski.

Nowe logo Gliwic ma być używa-
ne od 2018 r.

Żaneta Mrozek-Siewierska

Nowe logo nie zachwyca

19-25.09.2017 (nr 844)

Przedstawiono nam trzy propozycje nowego logo miasta. Wszystkie przygotowane 
przez jedną agencję, wskazaną   przez gliwickich urzędników. Teraz, gdy okazało 
się, że projekty są zwyczajnie słabe, "czarną robotę" mają wykonać mieszkańcy, 
głosując na wariant najmniej zły. Zawsze więc będzie można powiedzieć, że to 
przecież gliwiczanie wybrali...

Zamiast zorganizować konkurs, na który napłynęłyby zapewne dziesiątki interesujących projektów, 
urzędnicy dali mieszkańcom wybór między przysłowiową „dżumą a cholerą”.
Z zupełnie niezrozumiałych powodów, formuła konkursu jest w Gliwicach czymś, czego urzędnicy 
unikają jak ognia. Skutki często są opłakane, a najlepszym przykładem jest koszmarna modernizacja 
budynku magistratu. Tutaj również było kilka propozycji, przygotowanych przez jedną pracownię.
Wyrzucono w błoto 11 tysięcy złotych, bo tyle wg wstępnych informacji kosztowało zlecenie 
opracowania tych trzech propozycji. Każda z nich jest na tyle słaba, że brnięcie w kolejne 
koszty związane z aktualizacją logotypu byłoby po prostu marnotrawstwem.
11 tysięcy urzędnicy odpowiedzialni za tryb wyłaniania nowego projektu powinni zwrócić, 
albo wpłacić na Hospicjum. A jeśli już naprawdę trzeba zmieniać logo, to tylko w drodze 
otwartego konkursu z profesjonalnym jury.

Ko m e n t a r z



W przetargu wystar-
towały trzy podmio-
ty: katowickie kon-
sorcjum firm Studio 
Quattro i Termo-Kli-
ma, gdańska spółka 

Industria Project 
oraz krakowska 

firma Meritum Grupa 
Budowlana. 

Najwyższą ofertę przygotowali 
katowiczanie, którzy swoje usłu-
gi wycenili na 4,8 mln złotych. 
Industria Project zaproponowa-
ła 3,9 mln złotych, a najtańsza 
oferta Meritum wyniosła 2 mln 
złotych.

– Najbliższe dni i tygodnie 
poświęcimy wnikliwej analizie 

złożonych ofert. Zbadamy ich 
zgodność z treścią specyfika-
cji istotnych warunków zamó-
wienia i sprawdzimy, z czego 
wynika tak duża rozbieżność za-
proponowanych kwot – mówi na 
łamach „MSI" Krystyna Zającz-
kowska z Wydziału Zamówień 
Publicznych Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

Docelowo nowy bu-
dynek ma mieć  

15 tys m2 i będzie 
znajdował się na 
tyłach obecnego 

szpitala. 
Na najniższych kondygnacjach 
usytuowane będą: Centralna 
Sterylizatornia i Dezynfektor-
nia, szatnie dla personelu 
oraz zaplecze techniczne. Na 

parterze powstanie Szpitalny 
Oddział Ratunkowy. SOR bę-
dzie składał się z obszarów: 
segregacji medycznej, reje-
stracji i przyjęć, resuscyta-
cyjno-zabiegowego, wstępnej 
intensywnej terapii, terapii na-
tychmiastowej (sala operacyj-
na multifunkcyjna), obserwacji 
i konsultacji. 

Na pierwszym piętrze zlokalizowa-
ny zostanie blok operacyjny skła-
dający się z 6 sal operacyjnych, 
sala wybudzeniowa (dla dzieci i 
dorosłych) oraz Oddział Aneste-
zjologii i Intensywnej Terapii. 
Na drugim piętrze znajdzie się 
Oddział Pediatrii a na trzecim 
piętrze powstanie Oddział We-
wnętrzny. Wybudowane zosta-
ną sale posiłków oraz gier, a 
„pediatria” ma zostać przygo-
towane specjalnie pod małego 
pacjenta tj. barwa ścian będzie 

wizualizacja: program funkcjonalno-użytkowy Szpitala Miejskiego w Gliwicach 
przygotowany przez katowicką Pracownię Projektową „Studio Quattro”.
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Nowy pawilon za 3 lata

19-25.09.2017 (nr 844)

Trwa analiza ofert złożonych w postępowaniu prze-
targowym na wykonanie dokumentacji projektowej 
budynku Szpitala Miejskiego. Jak wskazuje Magistrat, 
jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowy budynek 
zostanie udostępniony pacjentom w 2020 roku.

ście. Do tej pory pla-
cówka przy ul. Ko-

ściuszki nie cieszyła 
się dobrą opinią. 

 (msz)

kolorowa, a zamontowane me-
ble zostaną przystosowane do 
potrzeb dzieci w różnym wieku. 
Na czwartym piętrze, powstanie 
Oddział Geriatryczny. Plany za-
kładają też budowę nowocze-
snej sali rehabilitacyjnej.

Nowy obiekt ma 
szansę wydatnie 
podnieść jakość 

świadczonych usług 
medycznych w mie-
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Radny Dominik Dragon od wielu lat starał się o to, aby w Gliwicach powstał 
system wypożyczalni rowerów miejskich. Udało się to dopiero w tym roku, 
w dodatku w skali mikro. Okazuje się jednak, że było warto.
W sierpniu z Gliwickiego Ro-
weru Miejskiego skorzystano 
6848 razy, a do systemu przy-
stąpiło 367 nowych użytkowni-
ków dwóch kółek.

Przypomnijmy – system funkcjo-
nuje w sezonie rowerowym – od 1 
marca do 30 listopada, przez całą 
dobę, siedem dni w tygodniu. Na 
każdej z 10 stacji wyposażonych 
w terminal z panelem informa-
cyjnym i sterującym przypada 
15 stojaków ustawionych sze-
regowo i 10 miejskich rowerów 
w barwach miasta (łącznie 150 

stojaków rowerowych i 100 rowe-
rów). Funkcjonowanie systemu 
uzupełnia strona internetowa, na 
której można się zarejestrować, 
sprawdzić dostępność rowerów 
i miejsc postojowych na poszcze-
gólnych stacjach.

Według informacji 
z firmy Nextbike, ope-
ratora GRM, najwię-
cej wypożyczeń jest 
w ciągu darmowego 

kwadransa (4 849 

razy) oraz na jedną 
godzinę (1 324 razy). To 
potwierdza, że rower 

miejski doskonale 
sprawdza się do szyb-
kiego przemieszczania 
i załatwienia koniecz-

nych spraw.
Stacje, w których można wypoży-
czyć i oddać rower, znajdują się 
przy dworcu PKP (przy wejściu 
głównym na dworzec), pl. Pił-
sudskiego (nieopodal pomnika), 

pl. Inwalidów Wojennych (blisko 
kiosku), przy ul. Kozielskiej 
(u zbiegu z ul. Góry 
Chełmskiej), na 
skwerze Dessau 

(przy fontannie), przy ul. Akade-
mickiej (przy skrzyżowaniu z ul. 

B. Krzywoustego, blisko 
fontanny), przy ul. Żwirki 
i Wigury (przy pawilo-

19-25.09.2017 (nr 844)

Rower miejski sprawdza się nach handlowych), na Sikorniku 
(przy ul. Sikornik, obok siłowni 
pod chmurką i Domu Pomocy 
Społecznej), na os. Kopernika 
(ul. Gwiazdy Polarnej) oraz przy ul. 
Poniatowskiego (nieopodal Domu 
Pamięci Żydów Górnośląskich). 

(żms)/UM(mf)
fot. arch. 24gliwice.pl



Wyceniona na 109.470 złotych 
oferta Projarch była najtańszą 
z pięciu, które zostały złożone 
w postępowaniu przetargowym. 
Pozostałymi oferentami były: 
gliwickie An Archi Group Sp. 
z o.o. (142.680 zł.) i P.A. NOVA 
S.A (182.655 zł.), STUDIUM 
Sp. z o.o. z Warszawy (176.167 
zł) i Pracownia Projektowa Most 
z Wargowa (146.370 zł).

Zgodnie z postano-
wieniami przetargu, 
cena była najważ-

niejszym kryterium 
wyboru najlepszej 
oferty (wagę tego 

warunku oszacowa-
no na 60%). Urzęd-
nicy duże znaczenie 

nadali także ter-
minowi wykonania 

projektu (30%).
 – Wybrana oferta uzyskała 
najwyższą liczbę punktów i jest 
zgodna z treścią ogłoszenia – 
czytamy w krótkim uzasadnie-
niu do wyników przetargu.

Projarch w Gliwicach projekto-
wał m.in. budynki na terenie 
podstrefy gliwickiej KSSE oraz 
w Nowych Gliwicach (jeden 
z biurowców firmy Future Proces-
sing). Obecnie biuro opracowuje 
projekt budynku usługowego, 
zlokalizowanego na terenach 
Dawnej Fabryki Drutu.

Przypomnijmy, 
Magistrat w sierpniu 
tego roku przystąpił 
do długo zapowia-
danego pomysłu 

przebudowy najbar-
dziej reprezentacyj-
nej ulicy Gliwic. Jak 

wskazali w przetargu 

urzędnicy, warianty 
koncepcji dla "nowej 
Zwycięstwa" powin-
ny uwzględniać m.in. 

„racjonalne zago-
spodarowanie tere-
nu pod kątem stwo-
rzenia warunków dla 
powiązania różnych 

rodzajów potrzeb 
obsługi ruchu pie-
szego, turystycz-

nego, rowerowego 
i samochodowego 
z uwzględnieniem 
różnych kategorii 

wiekowych podróżu-
jących”. 

Koncepcje przebudowy mu-
szą być też dostosowane 
do nowo wybudowanego 
oświetlenia ulicy, a przyszli 
projektanci zajmą się ulicą 
Zwycięstwa od Rynku, aż do 
granicy z ul. Dubois. Frag-
ment ulicy prowadzący do 
skrzyżowania z ul. Bohaterów 
Getta Warszawskiego objęty 
będzie innym projektem – Za-
chodniej Bramy Metropolii Si-

lesia (czyli budowy Centrum 
Przesiadkowego na terenach 
za dworcem PKP).

Jak informuje Magistrat, 
przynajmniej do czasu przy-
gotowania koncepcji przebu-
dowy, konsultacje inwestycji 
z mieszkańcami nie są pla-
nowane.

 (msz)
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Oni zaprojektują Zwycięstwa

Sklep z dopalaczami na starówce

19-25.09.2017 (nr 844)

Kryminalni wspólnie z pracownika-
mi Państwowej Inspekcji Sanitar-
nej wkroczyli do sklepu w środę 
13 września około godziny 15:00. 
Mimo że dostęp do lokalu i pro-
duktów mieli tylko zaufani klien-
ci, a wejście było monitorowane 
i otwierane od wewnątrz, policjan-
ci szybko dostali się do środka 
i rozpoczęli przeszukanie.

Znaleźli 103 opako-
wania produktów 

o różnych nazwach. 
Z doświadczenia 
służb wynika, że 

mogą one powodo-

wać zagrożenie dla 
życia i zdrowia, dla-
tego sprawę potrak-

towano niezwykle 
poważnie. 

Problem z dopalaczami polega 
przede wszystkim na tym, że 
korzystają z nich głównie ludzie 
młodzi. Nie wiadomo do końca 
jakie substancje zawierają kupo-
wane przez nich w cenie 20-50 zł 
specyfiki, a zatem trudno określić 
ich przyszły wpływ na organizm.

Państwowa Inspekcja Sanitarna 
wydawała już w przeszłości pro-

wadzącym tego typu „biznes” 
decyzje zakazujące sprzedaży, 
widocznie jednak dążenie do 
nieetycznego wzbogacenia się 
kosztem czyjegoś zdrowia jest 

bardzo silne. Sprzedawcy tego 
rodzaju "używek" nie zważają na 
kary administracyjne, ostracyzm 
społeczny oraz, w konsekwencji, 
wyroki więzienia.

Co ciekawe, w kon-
trolowanym lokalu 
policjanci odkryli 

sprytnie skonstruowa-
ną skrytkę ścienną. 
Znaleziono w niej 

woreczek z niewielką 
ilością twardego nar-
kotyku – amfetaminy. 
Zabezpieczony towar 
zostanie teraz spraw-
dzony w laboratorium. 

Od wyników analizy 
zależy dalsze postępo-
wanie i sformułowanie 
konkretnych zarzutów.

(żms)
fot. Śląska.policja.pl

Walka z handlarzami dopalaczami zdaje się nie mieć 
końca. Właśnie zlikwidowano kolejny punkt w pobliżu 
gliwickiego Rynku.

Za przygotowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy i zagospodarowania ul. Zwycięstwa będzie od-
powiedzialne gliwickie biuro architektoniczne PROJARCH Damian Kałdonek. Na przygotowanie projektu pra-
cownia będzie miała 7 miesięcy od daty podpisania umowy.
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W Kulturalnej Ściądze każdy znajdzie 
coś dla siebie. Repertuar kin, teatrów, 
koncerty muzyki rozrywkowej i po-
ważnej, wystawy i spotkania. Z nami  
niczego nie przegapisz.

Marina Gliwice - ul. Portowa 28

• 18.00 Rejs muzyczny z Madame 
JeanPierre!

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 16.15 Frantz
• 18.15 Mężczyzna imieniem Ove
• 20.15 Konstytucja
Duża sala
• 16.00 Obdarowani
• 18.00 Tulipanowa gorączka
• 20.00 The Square

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 18.00 Agentka specjalnej troski
• 20.00 Agentka specjalnej troski

Czytelnia Sztuki - Gliwice, ul. 
Dolnych Wałów 8a
• 18.00 otwarcie wystawy: Zwy-
kłe rzeczy - Ekspozycja fotografii 
Katarzyny Mirczak. Wstęp na 
wernisaż wolny, liczba miejsc 
ograniczona

Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Te-
atralny 1
• 19.00 Ku Klux Klan

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 17.00 Milczenie
• 20.00 Milczenie

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 17.00 Kedi - sekretne życie kotów
• 18.30 Konstytucja
• 20.15 Frantz
Duża sala
• 16.00 Tulipanowa gorączka
• 18.00 The Square
• 20.30 Ptaki śpiewają w Kigali

CK Wiatrak - Zabrze, ul. Wolno-
ści 395

• 20.00 PSY/ TECHNO & KOTY 
- IMPREZA CHARYTATYWNA NA 
RZECZ SCHRONISKA FAUNA.

Galeria Muzeum Miejskiego Café 
Silesia - Zabrze, ul. 3 Maja 6
• wystawa - Generał Charles de 
Gaulle na Śląsku. W 50. rocznicę 
historycznej wizyty

Dom Pamięci Żydów Górnoślą-
skich - Gliwice, ul. Księcia Józefa
Poniatowskiego 14
• 20.00 Spotkanie z Urim Orlevem 
– izraelskim pisarzem, autorem 
m.in. książki dla dzieci „Babcia 
robi na drutach”. Spotkanie popro-
wadzi: Grzegorz Krawczyk. Wstęp 
wolny, ilość miejsc ograniczona

Praful Patel to 30-letnia rozwódka, która 
mieszka z rodzicami na przedmiesciach 
duzego, amerykanskiego miasta. Uzbro-
jona w ambitne serce i wolnego ducha 
dazy do niezaleznosci, która utozsamia 
z wymarzonym domem - domem, na 
który pracowala przez 7 lat jako sprza-
taczka hotelowa. Jednak podróz do miasta 
grzechu, Las Vegas, stawia jej marze-
nia pod znakiem zapytania. Pomimo 
rosnacych dlugów, presji ponownego 
zamazpójscia i zawirowan emocjonal-
nych, kobieta nie zaprzestaje pogoni za 
upragnionym szczesciem. „Simran”, w 
roli glównej tytularnej Kangana Ranaut, to 
wyjatkowa opowiesc – historia naszych 
czasów o nie tak zwyklej marzycielce.
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Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 16.00 Storm. Opowieść o od-
wadze - w ramach: 4. Festiwal 
Filmowy Kino Dzieci
• 18.30 Konstytucja
• 20.15 Frantz
Duża sala
• 16.00 Tulipanowa gorączka
• 18.00 The Square
• 20.30 Ptaki śpiewają w Kigali

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 17.00 Milczenie
• 20.00 Milczenie

Galeria Muzeum Miejskiego Café 
Silesia - Zabrze, ul. 3 Maja 6
wystawa - Generał Charles de 
Gaulle na Śląsku. W 50. rocznicę 
historycznej wizyty

Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 8a
• 16.00 W ramach cyklu: ARTE-
fakty - wykład: To, czego nie widać 
gołym okiem , czyli malarstwo 
barokowe w świetle UV

Duża sala
• 16.00 Tulipanowa gorączka
• 18.00 The Square
• 20.30 Ptaki śpiewają w Kigali

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 17.00 Milczenie
• 20.00 Milczenie

Galeria Muzeum Miejskiego Café 
Silesia - Zabrze, ul. 3 Maja 6
wystawa - Generał Charles de 
Gaulle na Śląsku. W 50. rocznicę 
historycznej wizyty

24.09 niedziela
Miejski Ośrodek Kultury Guido - 
Zabrze, ul. 3 Maja 91a

• 16.00 Grupa MoCarta - Dzieła 
wybrane z XX lat

Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 16.00 Bajkowa niedziela - od 14 
roku życia wstęp wolny
• 18.00 O co biega?

Teatr Miejski w Gliwicach - ul. 
Nowy Świat 55/57
• 19.00 Ich czworo. Reality show 
- Spektakl 

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 15.15 Zimowe przygody Jill i 
Joy - w ramach: 4. Festiwal Fil-
mowy Kino Dzieci
• 17.00 Superagentka - w ramach: 
4. Festiwal Filmowy Kino Dzieci
• 18.30 Konstytucja
• 20.15 Frantz

20.09 środa
Teatr Miejski w Gliwicach - ul. 
Nowy Świat 55/57
• 11.00 Henryk Ibsen, Nora - 
mała scena

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 16.15 Frantz
• 18.15 Mężczyzna imieniem Ove
• 20.15 Konstytucja
Duża sala
• 12.30 Tulipanowa gorączka - 
seans seniora
• 16.00 Obdarowani
• 18.00 Tulipanowa gorączka
• 20.00 The Square

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 18.00 Agentka specjalnej troski
• 20.00 Agentka specjalnej troski

Galeria Muzeum Miejskiego Café 
Silesia - Zabrze, ul. 3 Maja 6
• wystawa - Generał Charles de 
Gaulle na Śląsku. W 50. rocznicę 
historycznej wizyty

26.09 wtorek
Nota Bene Club - Zabrze, ul. Bu-
dowlana 67
• 20.00 Stand-up: Błażej Krajew-
ski i Sebastian Rejent
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 17.00 Przygoda Nelly - w ramach: 
4. Festiwal Filmowy Kino Dzieci
• 18.35 Konstytucja
• 20.15 Frantz
Duża sala
• 16.00 Tulipanowa gorączka
• 18.00 The Square
• 20.30 Ptaki śpiewają w Kigali

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 16.00 Kino dla Seniorów: Je-
zus mnie kocha
• 20.00 Milczenie

Galeria Muzeum Miejskiego Café 
Silesia - Zabrze, ul. 3 Maja 6
• wystawa - Generał Charles de 
Gaulle na Śląsku. W 50. rocznicę 
historycznej wizyty

19-25.09.2017 (nr 844)

23.09 sobota
Pub – Smocze Oko - Zabrze, 
ul.Wolności 292 (oficyna)
• 17.00 II Urodziny Smoczego 
Oka - koncerty: Kenned / Chaos 
/ TSE

Arena Zabrze - ul. Franklina Ro-
osevelta 81

• 14.00 Festiwal Rock Arena 
Zabrze

Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Te-
atralny 1
• 18.00 Mój Boski Rozwód

Teatr Miejski w Gliwicach - ul. 
Nowy Świat 55/57
• 19.00 Ich czworo. Reality show 
- Spektakl 

21.09 czwartek
Księgarnia Mercurius Gliwice - 
Gliwice, ul. Prymasa S. Wyszyń-
skiego 14 b
• 17.30 Ich winą była śląskość? 
- podwójne spotkanie autorskie - 
wstęp bezpłatny

Galeria Muzeum Miejskiego Café 
Silesia - Zabrze, ul. 3 Maja 6
• wystawa - Generał Charles de 
Gaulle na Śląsku. W 50. rocznicę 
historycznej wizyty

22.09 piątek
Centrum Kultury Studenckiej Mro-
wisko - Gliwice, ul. Pszczyńska 85
• 19.30 Maciej Maleńczuk - solo 
z gitarą

Teatr Miejski w Gliwicach - ul. 
Nowy Świat 55/57
• 19.00 Ich czworo. Reality show 
- Spektakl - PREMIERA

25.09 poniedz.
MBP Gliwice - ul. Kościuszki 17
• 18.30 wykład: Czarować gło-
sem – XVIII-wieczni kastraci i 
ich popisowe arie - w ramach 
festiwalu All Improvviso - wstęp 
bezpłatny

Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 17.00 Milczenie
• 20.00 Milczenie
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Były widowiskowe doświadczenia i niecodzienne pokazy. Prezentowały się szkoły, instytucje 
kultury i ośrodki naukowo-badawcze. W parku im. Poległych Bohaterów przy ul. Dubiela 

w Zabrzu odbyła się w miniony piątek trzynasta już edycja Dnia Nauki. Przyciągnęła 
kilkudziesięciu wystawców i tłumy zwiedzających.

Prezentowane na jednym 
ze stoisk skamieniałości 
wzbudzały wielkie zainteresowanie 
najmłodszych zwiedzających

Wiedza 
na wyciągnięcie ręki

Pokazy przygotowane przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii

Chętni mogli zobaczyć z bliska serce świniImpreza tradycyjnie cieszyła się dużym zainteresowaniemRuchome konstrukcje z klocków

Stoisko Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN    Oficjalne otwarcie XIII Dnia Nauki

W ZABRZAŃSKIM PARKU IM. POLEGŁYCH BOHATERÓW SPOTKALI SIĘ 
UCZESTNICY XIII DNIA NAUKI

– Młodzież jest bardzo zainte-
resowana. Grono uczniów trafi-
ło do nas właśnie dzięki temu 
przedsięwzięciu – mówi Alek-
sander Zeidler z Zabrzańskiego 
Centrum Kształcenia Ogólnego 
i Zawodowego. 
– To znakomita okazja, żeby 
się zaprezentować – uważa 
Katarzyna Stahl z Instytutu 
Podstaw Inżynierii Środowi-
ska Polskiej Akademii Nauk. 
– W ten sposób każdy może się 
dowiedzieć, że istnieje coś ta-
kiego, jak nasz instytut, że wy-
konujemy badania wody, ście-
ków, powietrza – dodaje.
Współorganizatorem Dnia Na-
uki jest Fundacja Rozwoju Kar-
diochirurgii im. prof. Zbigniewa 
Religi. Na jej stoisku można 
było zobaczyć, jak działa pom-
pa wspomagania serca i przyj-
rzeć się z bliska... sercu świni. 
– To impreza, która jest bardzo 
potrzebna młodzieży, dzieciom, 
nauczycielom, wychowawcom 

– zwraca uwagę Jan Sarna, dy-
rektor FRK. – To jest element 
nie tylko kształcenia, ale i wy-
chowania. Takie rzeczy trzeba 
robić i to robić na bieżąco – do-
daje.
– W tej imprezie chodzi o to, by 
pokazać młodym ludziom, jakie 
mają możliwości i zachęcić ich 
do tego, by w przyszłości chcie-
li zajmować się nie tylko samą 
nauką, ale także wdrożeniami, 
czyli przełożeniem konkretnych 
rozwiązań na praktyczne życie 
i biznes. To jest największe 
wyzwanie polskiej gospodarki 
– podkreśla wiceprezydent Za-
brza Krzysztof Lewandowski. 
– Jestem przekonany, że kiedy 
młodych ludzi bardzo zbliżymy 
do świata nauki, kiedy poka-
żemy, jakiego rodzaju mamy 
potencjał, to zachęcimy ich do 
tego, by w przyszłości chcieli 
się zaangażować w szeroko po-
jętą dziedzinę nauki powiązanej 
z gospodarką – dodaje.  (hm)

19-25.09.2017 (nr 844)
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Wyjątkową wystawę podziwiać można przed Domem Muzyki i Tańca w Zabrzu. Osiemdziesiąt 
wielkoformatowych zdjęć autorstwa wybitnego fotografi ka Oliviera Föllmi to niezwykła 
podróż przez wszystkie kontynenty. Fotografi e prezentowane będą do 25 października.

Zdjęcia będą prezentowane 
do 25 października

Fotograficzna podróż 
przez kontynenty

Ekspozycję chętnie odwiedzają 
zarówno pojedyncze osoby, jak i grupy

Wystawę otwarto 
w czwartek

Olivier Föllmi oraz kuratorzy 
wystawy Sylvie i Krzysztof Derdaccy

WYSTAWA NIEZWYKŁYCH ZDJĘĆ OTWARTA ZOSTAŁA PRZED DOMEM MUZYKI I TAŃCA W ZABRZU

Plenerowa wystawa fotograficzna 
„Ja i Ty – W poszukiwaniu nowej 
solidarności” pokazuje różnorod-
ność kulturową świata. Ten pol-
sko-francuski projekt jest swego 
rodzaju zbiorowym portretem ludz-
kości, przepełnionym emocjami 
i refleksją, który opisuje bogactwo 
i różnorodność kultur i krajobra-
zów świata. Projekt ma na celu 
wyeksponowanie solidarności, 
jako wartości wspólnej dla wszyst-
kich ludzi. Ekspozycji towarzyszy 
20 plansz tekstowych ze skarbni-
cy humanistycznego dziedzictwa 
ludzkości. Znajdziemy tu myśli tak 
wybitnych postaci, jak papież Fran-
ciszek, Dalajlama, Alfred Einstein 
czy Ryszard Kapuściński. Kurato-
rami i organizatorami wystawy są 
Sylvie i Krzysztof Derdaccy.
– Ta wystawa pokazuje przede 
wszystkim piękno życia człowie-
ka. Nawet tam, gdzie nam wy-
daje się, że to życie jest bardzo 
trudne, w krajach, które uważamy 
za kraje biedy. Autor pokazuje, 
że również tam życie może być 
piękne – uważa Janina Ochojska, 
prezes Polskiej Akcji Humani-
tarnej, która była gościem wer-
nisażu. – Takie są też moje do-
świadczenia z takich krajów, jak 
Sudan, Somalia, Irak czy obecnie 
Syria. Ludzie też mają tam swoje 
radości i chcą się cieszyć życiem 
pomimo tragedii, jakie ich spoty-
kają – dodaje.
Autorem zdjęć jest francusko-
-szwajcarski fotografik Olivier 
Föllmi, jeden z najwybitniejszych 

przedstawicieli nurtu tzw. fotogra-
fii humanistycznej. Przez 20 lat 
przemierzał on nieznane doliny 
Himalajów, a przez następne dwie 
dekady fotografował mieszkańców 
wszystkich kontynentów naszej 
planety, dokumentując bogactwo 
odwiecznych tradycji ludzkości 
i poszukując mądrości zawartej 
w ustnych przekazach. Jest laure-
atem World Press Photo Contest 
oraz wielu innych prestiżowych na-
gród. Jego prace były wystawiane 
w galeriach na całym świecie. Bry-
tyjski dziennik „The Times” uznał 
go za jednego z 15 najwybitniej-
szych fotografów XXI wieku. 
– Podróżując z kontynentu na 
kontynent, trzeba dostosowywać 
się do podstawowych wartości, 
żyć życiem tamtych ludzi. Wte-
dy możemy zbliżyć się do nowej 
kultury – zaznacza Olivier Föllmi. 
– Jestem bardzo wzruszony tym, 
że moje zdjęcia prezentowane są 
w Zabrzu. Znalazłem tu wielką 
gościnność. Są tu bardzo mocno 
zakorzenione najważniejsze war-
tości – dodaje.
– Olivier Föllmi prezentuje po-
przez otwartość do świata i dru-
giego człowieka wielki optymizm 
– podkreśla Frederic de Touchet, 
konsul generalny Francji. 
– Ta przepiękna wystawa, która 
towarzyszyła Światowym Dniom 
Młodzieży w Krakowie, ma tak 
wielki ładunek pozytywnej energii, 
że trzeba koniecznie ją zobaczyć 
– uśmiecha się prezydent Zabrza 
Małgorzata Mańka-Szulik.  (hm) fo
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