
Wyniki konkursu „Najpiękniejsze 
miasto Tour de Pologne” ogło-
szone zostały w ubiegłym tygo-
dniu na Arenie Zabrze. Niezwykle 
efektowne multimedialne puchary 
wręczone zostały w trzech katego-
riach: „Start”, „Premia specjalna” 
i „Meta”. Wyboru zwycięzców do-
konała kapituła złożona z przedsta-
wicieli sponsorów i największych 
polskich mediów.
– Kapituła miała twardy orzech do 
zgryzienia, bo tegoroczny wyścig był 
naprawdę wyjątkowy pod każdym 
względem. Kolejny raz okazał się 

wielkim sportowym wydarzeniem, 
ale warto też podkreślić zaangażo-
wanie miast i kibiców, których przy 
trasie tegorocznego Tour de Polo-
gne pojawiło się ponad trzy miliony 
dwieście tysięcy. To ogromny suk-
ces i znak tego, że Polacy napraw-
dę kochają kolarstwo. Z kolei dla 
nas to sygnał, że idziemy w dobrym 
kierunku – mówi Adam Siluta, pre-
zes zarządu firmy Lang Team. 
Zabrze pokonało w swojej katego-
rii Bukowinę Tatrzańską, Katowice 
i Kraków. – Tour de Pologne w Za-
brzu to było bez wątpienia święto 

nie tylko dla miło-
śników kolarstwa, 
których w naszym mie-
ście nie brakuje. To także 
była okazja to zaprezentowania 
wyjątkowych w skali kraju oraz Eu-
ropy miejsc, obiektów i inicjatyw 
– zwraca uwagę prezydent Zabrza 
Małgorzata Mańka-Szulik. – Gratu-
luję mieszkańcom, którzy tak licznie 
kibicowali na całej trasie w Zabrzu 
i przyczynili się do tego, że to wła-
śnie nasze miasto wskazano jako 
miejsce szczególne na mapie 74. 
edycji Tour de Pologne – dodaje.

W kategorii 
„Start” statuetkę otrzy-

mały Tarnowskie Góry, z kolei w ka-
tegorii „Premia specjalna” puchar 
trafił do Bielska-Białej. Przypomnij-
my, że rozgrywany 1 sierpnia etap 
prowadzący z Zawiercia do Zabrza 
był najdłuższym podczas tegorocz-
nej edycji wyścigu. Liczył aż 238 
km. Jego meta zlokalizowana zo-
stała przy Arenie Zabrze.   (hm)
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Poznaliśmy wyniki konkursu towarzyszącego 
największemu wyścigowi kolarskiemu w Polsce

Dzień 
pełen 
refleksji 
i wzruszeń

Ścigających się na ulicach Zabrza 
kolarzy dopingowały tysiące 

zgromadzonych wzdłuż trasy kibiców

nie tylko dla miło-
śników kolarstwa, 
których w naszym mie-
ście nie brakuje. To także 
była okazja to zaprezentowania W kategorii 

Dyrektor Tour de Pologne Czesław Lang 
i prezydent Zabrza Małgorzata 

Mańka-Szulik

To był wyjątkowo udany debiut! Zabrze, które po raz pierwszy 
znalazło się na trasie wyścigu Tour de Pologne, uznane zostało 
za najpiękniejsze miasto spośród tych, w których zlokalizowane 
były mety poszczególnych etapów.

To był wyjątkowo udany debiut! Zabrze, które po raz pierwszy To był wyjątkowo udany debiut! Zabrze, które po raz pierwszy 

Zabrze najpiękniejszym 
miastem Tour de Pologne!

W podstawę pucharu wbudowano ekran, 
na którym prezentowany jest film z etapu

Co,
Gdzie, 
Kiedy
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Dam pracę,  
usługi, auto-moto,  

zdrowie, inne

Ogłoszenia
drobne 34 ulice  

w Gliwicach  
do zmiany
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Zabrzańskie uroczystości trady-
cyjnie już rozpoczęły się na pla-
cu Warszawskim. Uczestniczyli  
w nich przedstawiciele straży po-
żarnej, straży miejskiej, uczniowie 
zabrzańskich klas mundurowych, 
a także kompania honorowa za-
brzańskiej policji. Dla mieszkań-
ców zagrała Załogowa Górnicza 
Orkiestra Dęta „Makoszowy” pod 
dyrekcją Henryka Mandrysza. 
Uczniowie Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących nr 11 zaprezen-
towali etiudę artystyczną z cyklu 
„Szkicownik Polski” pt. „Wolność 

– kocham i rozumiem”. Mszę  
w intencji Ojczyzny odprawioną  
w kościele św. Anny uświetnił wy-
stęp chóru Resonans con tutti. 
Po nabożeństwie pod krzyżem na 
placu kościelnym złożone zostały 
kwiaty. 
W program obchodów Narodowe-
go Święta Niepodległości wpisał 
się także koncert, na który za-
prosiła 10 listopada Filharmonia 
Zabrzańska. Podczas Gali Ope-
rowej zaprezentowali się soliści 
Aleksandra Opała, Sławomir Na-
borczyk i Adam Zaremba.  (hm)
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ZABRZE AKTUALNOŚCI

Występ górniczej orkiestry dętej oraz artystyczna etiuda historyczna znalazły się w programie zabrzańskich obchodów 
Narodowego Święta Niepodległości. W kościele św. Anny odprawiona została uroczysta msza w intencji Ojczyzny.
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Poczet sztandarowy straży miejskiejW uroczystościach wzięli udział przedstawiciele różnych pokoleń

Kwiaty pod krzyżem na placu 
kościelnym złożyli m.in. uczniowie

Dzień pełen refleksji 
i wzruszeń

ZABRZANIE UCZCILI 99. ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Wystawę prac Kazimierza Szoł-
tyska, przygotowaną z okazji 
jubileuszu 50-lecia pracy twór-
czej znakomitego artysty, oglą-
dać można w Galerii Café Silesia 
Muzeum Miejskiego w Zabrzu. 
Zorganizowany w ubiegłym ty-
godniu wernisaż przyciągnął 
tłumy.

– Obcowanie z grafiką Kazi-
mierza Szołtyska to jakby wy-
prawa w dawny czas. Artysta 
nie włączał się nigdy w nurt 
awangardowych poszukiwań 
współczesnej grafiki, pozo-
stając jakby na ich uboczu. 
Preferuje rzetelne wartości 
tradycyjnego warsztatu. Pra-

cuje w klasycznych technikach, 
łącząc je czasem bądź wzboga-
cając. Druk wklęsły z metalo-
wej płyty jest techniką trudną 
i niewdzięczną, wymagającą od 
twórcy maksymalnej dyscypliny 
i skupienia, skomplikowanej 
i bardzo żmudnej pracy. Ale 
Kazimierza Szołtyska zdaje 
się pociągać ten trud roboty 
graficznej, zawsze związanej 
z pewnym elementem ryzy-
ka, wymagającej koncentracji  
i solidności – mówi o artyście 
Jadwiga Pawlas-Kos z Muzeum 
Miejskiego w Zabrzu.
Kazimierz Szołtysek urodził 
się w 1939 r. w Zabrzu-Koń-
czycach. Z zawodu był spawa-
czem, potem ukończył studia 
w Akademii Sztuk Pięknych  
w Krakowie na Wydziale Grafiki 
w Katowicach. Uprawia malar-
stwo (akwarelę) i grafikę warsz-
tatową. Najciekawsze rezultaty 

osiągnął w małej formie graficz-
nej – exlibrisie. Kazimierz Szoł-
tysek to artysta, który niemal 
całą swoją twórczość poświę-
cił jednemu miastu – Zabrzu. 
Kiedyś piastował stanowisko 
miejskiego plastyka. Jego pra-
ce, pieczołowicie odtwarzające 
detale wielu budowli, powoli 
stają się źródłem informacji  
o tutejszej architekturze, po-
nieważ wiele z tych budynków 
już nie istnieje. 
Artysta jest laureatem wielu 
prestiżowych nagród krajowych 
i zagranicznych, uczestnikiem 
kilkuset  wystaw, piewcą tra-
dycji śląskiej, autorem serii 
grafik „Górnoślązacy”, w której 
połączył znane postaci regio-
nu z odpowiadającymi im pej-
zażami i znakami. W ramach 
wystawy „Strażnik Pamięci” 
na 21 listopada zaplanowano 
spotkanie z artystą. (hm)

PÓŁ WIEKU NA STRAŻY PAMIĘCI
W ZABRZAŃSKIEJ GALERII CAFÉ SILESIA OTWARTA ZOSTAŁA WYSTAWA PRAC KAZIMIERZA SZOŁTYSKA

Wystawa będzie czynna 
do stycznia przyszłego roku Kazimierz Szołtysek

14–20.11.2017 (nr 852)
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 – Będzie nawiązywać stylem 
do istniejącej części i podkre-
ślać industrialny charakter 
budynku – mówi nam Beata 
Cierpiał, prezes Domu Handlo-
wego „IKAR” A.C. Salich Sp. 
z o.o., administratora i wła-
ściciela obiektu. – Wszystkie 
podejmowane działania były 
konsultowane z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków – 
podkreśla. 

Rozbudowa po-
winna zakończyć 
się w tym roku. 

Od stycznia nowa 
powierzchnia bę-

dzie wynajmowana 
firmie SAP Hybris, 
która od 2014 roku 
zajmuje już cztery 

dotychczasowe 

piętra budynku 
(swoje miejsce 

w Ikarze ma także 
na parterze dro-
geria Rossmann, 
a w piwnicy krę-

gielnia).
Wiele wskazuje, że nawiąza-
nie współpracy z SAP Hybris 
(wówczas Hybris Software) było 
punktem zwrotnym w najnow-
szej historii domu handlowego 
przy ul. Zwycięstwa. Przez lata, 
mimo gruntownej modernizacji, 
najemców w „Ikarze" było jak 
na lekarstwo. 

 – Na ul. Zwycięstwa bank 
goni bank, brakowało klien-
tów, m.in. dlatego zdecydo-
waliśmy się na udostępnienie 
powierzchni dużemu najemcy. 
Trzeba było „stanąć na nogi” 

i zacząć żyć – mówiła nam 
w 2014 roku Beata Cierpiał.

Gdy „Ikar" zawierał współ-
pracę z potentatem branży 
e-commerce, spore nadzieje 
wiązano także z ożywieniem 
głównej ulicy miasta. Tech-
nologie IT koncentrowane 
dotychczas były daleko poza 
centrum miasta, w „Nowych 
Gliwicach" przy ul. Bojkow-
skiej. Czas jednak pokazał, 
że jeden „Hybris" Zwycięstwa 
nie odmieni, ale jego obec-
ność może być ku temu pierw-
szym krokiem, a przestrzeń 
dla innowacji pojawi się także 
w centrum miasta. Takie przy-
najmniej jest jedno z głów-
nych założeń dla terenów po 
dawnej Fabryce Drutu przy ul. 
Dubois (w sąsiedztwie DTŚ). 
Do zagospodarowania jest 
ok. 2,5 ha. 
 

Michał Szewczyk

Dom Handlowy Ikar powiększy się o blisko 1225 m2. 
Tyle wyniesie powierzchnia nowej części obiektu, 
która powstaje właśnie od strony ul. Kłodnickiej 
w Gliwicach.

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

Dom Handlowy Ikar został zaprojekto-
wany przez Justusa Fiedlera, a wznie-
siono go w 1928 roku. Był to pierwszy 
dom handlowy w Gliwicach, a jego 
modernistyczna bryła architektoniczna 
wyznaczała trendy dla kolejnych budowli 
przeznaczonych do prowadzenia dzia-
łalności handlowej. Przed wojną obiekt 
funkcjonował pod nazwą DeFaKa-Kau-
fhaus, a do 1933 roku był własnością 
globalnego koncernu F.W. Woolworth 
Co. Pod pieczę obecnego właściciela, 
spółki Dom Handlowy „Ikar” A.C. Salich 
obiekt przeszedł na początku lat 90 
XX wieku.

Drugi oddech Ikara



 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 WĘGIEL WORKOWANY, 
orzech, eko-groszek, flot, 
dowóz do klienta. Tel. 515-
191-401.
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Ogłoszenia 
drobne również na
 gazeta-miejska.pl

moduł reklamowy
tej wielkości
kosztuje tylko

78 zł
netto
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www.gazeta-miejska.pl
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komornika, bez BIK, szybko 
32/307-01-15.

 Ô POŻYCZKA NA DO-
WÓD. Bez zaświadczeń, 
minimum formalności. 
Zadzwoń: 32 706-10-48.

nieruchomości
 Ô KUPIĘ MIESZKANIE ZA 

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

zdrowie
 Ô BEZPŁATNE BADANIE 

WZROKU  (MOŻLIWOŚĆ ZAKU-
PU OKULARÓW PO CENACH 
HURTOWYCH) 12.12.17 
GODZ.15 PRZYCHODNIA 
"ELSIT" A.GROTTGERA 46. 
ZAPISY I WIĘCEJ INFO POD NR 
TEL. 501929949.

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 przeciwporażeniowej-
-protokoły. Zaświadczenia dla 
energetyki. Podłączenia płyt 
indukcyjnych - wpis do gwa-
rancji. Prowizorki budowlane. 
Przeróbki instalacji. Usuwa-
nie 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 MEBLE SYSTEMOWE, 
KUCHNIE, materace, 
zabudowy, szafy, rolety. 
Tel. 32 270-00-09, 695-
899-863.

 Ô Piece kaflowe demontaż, 
wywóz gruzu i wynoszenie od-
padów. Tanio 503992431.

 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. Bezpłat-
ny transport. 515-191-401.

 Ô Transport, przeprowadz-
ki, wywóz starych mebli, 
uprzątanie piwnic, strychów, 
mieszkań, garaży, posesji po 
remontach, tel. 503-992-431.

finanse
 Ô POŻYCZKA PRYWATNA do 

25000zł, 10000zł na spłatę 

NOWY ADRES 

W GLIWICACH

P a r T N e r . . . .

 Ô Protezy zębowe na NFZ 
bez kolejek. Tel. 730 710 
102 Szałsza k/Gliwic.

dam pracę
 Ô Poszukujemy pracowni-

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

 Ô Windex Holding zatrudni 
inżynierów po studiach. 32 
6301010 kadry@whs.com.pl

 Ô Zatrudnię pracownika do 
prac ogólnobudowlanych. 
Tel. 607-939-760.

inne
 Ô BOUTIQUE LAPLAYA78, 

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

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

DAM PRACĘ
murarz, zbrojarz

pomocnik budow.

elewacje - ocieplenia
604-632-154

691-785-693

Gliwice, Pyskowice i okolice

  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.
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Nie wpuścił strażników, będzie miał kłopoty

Nasadzenia 
przy Ziemowita

Z uwagi na problem 
smogu występujący 
w regionie, funkcjo-
nariusze sprawdza-
ją, czym palą gliwi-

czanie. 
Takie czynności były przez nich 

prowadzone w środę, jednak 
tym razem spotkała ich nie-
codzienna sytuacja.

Gdy zadzwonili do bramy pose-
sji przy jednej z ulic, otworzył 
im mieszkaniec, który nie za-
mierzał jednak wpuszczać ich 
do domu. Sprawę przekazano 
policji celem prowadzenia dal-
szych czynności.

Straż miejska przypomina: Zgod-
nie z art. 225 Kodeksu karnego 
§ 1. Kto osobie uprawnionej do 
przeprowadzania kontroli w za-
kresie ochrony środowiska lub 
osobie przybranej jej do pomocy 
udaremnia lub utrudnia wykona-
nie czynności służbowej, podle-
ga karze pozbawienia wolności 
do lat 3.
   (żms)

Strażnicy miejscy chcieli dokonać kontroli paleniska w jednej 
z nieruchomości na terenie Gliwic. Mieszkaniec nie zgodził się 
na wejście funkcjonariuszy na jego teren.

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

ZNIŻKI

20%
DRAGON

TAXI

NOWE NIŻSZE CENY!

32 230 77 43

607 70 91 90

32 239 91 91

Sośnica i Łabędy 
BEZ STREF

taxidragon.pl

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

Warunki dotyczą Pożyczki Ekspresowej, która zostanie przeznaczona w min. 50% na spłatę zobowiązań 
kredytowych w innych bankach. Pożyczka nie może być przeznaczona na spłatę innych zobowiązań 
kredytowych zaciągniętych w Banku Pekao S.A. Wniosek  o udzielenie pożyczki lub formularz kontaktowy 
należy złożyć w terminie do 30.11.2017 r. 
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla pożyczki wynosi 9,00% (przy następujących 
założeniach: całkowita kwota pożyczki – 30 500 zł, oprocentowanie zmienne – 7,76% w stosunku rocznym, 
całkowity koszt kredytu – 8063,02 zł, w tym: prowizja za udzielenie pożyczki – 714,82 zł, odsetki – 7348,20 zł, 
całkowita kwota do zapłaty – 38 563,02 zł, płatna w 66 ratach miesięcznych po 575,57 zł, 67. rata 
wyrównująca – 575,40 zł, kwota udostępniana Pożyczkobiorcy – 30 500 zł). Informacja została podana wg 
stanu na dzień 4.10.2017 r. na podstawie przykładu reprezentatywnego.
Pozostałe informacje dostępne sa w placówkach Banku oraz pod numerem infolinii 801 365 365 (opłata wg 
cennika operatora). Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Bank 
podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu oceny zdolności kredytowej. Kredytodawcą jest Bank 
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Zapraszamy do oddziałów w Gliwicach:
ul. Berbeckiego  4, tel. 32 330 69 18/13 
ul. Zwycięstwa 65, tel. 32 200 42 77/78
(opłaty wg cennika operatora)

14 młodych drzew pojawiło się po re-
moncie jezdni i części chodnika na ul. 
Ziemowita. To dobry przykład nowych 
nasadzeń w centrum miasta, których do 
tej pory było jak na lekarstwo.
– Sadzony jest podobny ga-
tunek jak na placu Inwalidów 
Wojennych, czyli wiśnia piłko-
wana. Drzewa te bardzo dobrze 
znoszą trudne, miejskie warun-
ki – tłumaczy Jadwiga Stibor-
ska z Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach.

To jeszcze nie koniec działań 
ZDM na przebudowywanej ul. 
Ziemowita. Obecnie trwa re-
mont fragmentu od skrzyżo-
wania z ul. Królowej Bony do 
ul. Górnych Wałów. 

Ile nasadzeń w cen-
trum miasta prze-
prowadzili w tym 

roku drogowcy? 
Tego ZDM zdradzić 
na razie nie chce.

– Okres nasadzeń trwa, na po-
wyższe pytanie możemy udzielić 
rzetelnej odpowiedzi po zakoń-
czeniu prac w grudniu bieżące-
go roku – mówi Stiborska.

ZDM do tej pory krytykowany był 
za swoją politykę wobec gliwic-
kich drzew. Warto więc zauważyć, 
że przy okazji inwestycji przy ul. 
Ziemowita, wreszcie realizacja 
wykonywana jest kompleksowo, 
a nasadzeń dokonuje się w cen-
trum miasta, a nie w lesie komu-
nalnym na jego obrzeżach.  (msz)



Zgodnie z przyjętą przez rząd 
ustawą, zmianą nazw ulic naj-
pierw mógł zająć się samorząd. 
W Gliwicach jednak nie podjęto 
stosownych kroków i z począt-
kiem września kompetencje 
w tej gestii przejął wojewoda 
śląski, który przy wsparciu IPN, 
do 2 grudnia ma obowiązek wy-
dać w tej sprawie zarządzenie 
zastępcze.

IPN: 34 NAZWY DO 
ZMIANY 
Które ulice w Gliwicach zosta-
ły uznane za sprzeczne z usta-
wą? ("Nazwy budowli, obiektów 
i urządzeń użyteczności publicz-
nej, w tym dróg, ulic, mostów 
i placów, nadawane przez jed-
nostki samorządu terytorialne-
go nie mogą upamiętniać osób, 
organizacji, wydarzeń lub dat 
symbolizujących komunizm 
lub inny ustrój totalitarny, ani 
w inny sposób takiego ustroju 
propagować" (art.1))

  1) 22 lipca; 
  2) Armii Ludowej;
  3) Małgorzaty Fornalskiej;
  4) Władysława Gomułki;
  5) Tadeusza Gruszczyńskiego;
  6) Gwardii Ludowej;
  7) Władysława Hibnera;
  8) Władysława Kniewskiego;
  9) Janka Krasickiego;
10) Leona Kruczkowskiego;

11) Adama Rapackiego;
12) Henryka Rutkowskiego;
13) Hanki Sawickiej;
14) Lucjana Szenwalda;
15) Aleksandra Zawadzkiego;
16) Franciszka Zubrzyckiego;
17) Związku Walki Młodych;
18) 15 grudnia;
19) Feliksa Kona;
20) Karola Marksa;
21) Józefa Mitręgi;
22) Feliksa Niedbalskiego;
23) Wiesława Ociepki;
24) Filipa Sieronia;
25) Józefa Skalskiego;
26) Pawła Targosza;
27) Maksyma Gorkiego;
28) Róży Luksemburg;
29) Bolesława Piaseckiego;
30) Juliusza Rydygiera;
31) SDKPiL (Socjaldemokracji 
Królestwa Polskiego i Litwy);
32) Wandy Wasilewskiej;
33) Józefa Wieczorka;
34) Edwarda Żabińskiego.

WOJEWODA CHCE 
KONSULTACJI 
Z GLIWICKIM MA-
GISTRATEM
 – W pierwszej kolejności wo-
jewoda zwrócił się do gminy 
Gliwice o informacje, kiedy 
i przez kogo nadane zostały na-
zwy wyżej wymienionym ulicom 
oraz o przesłanie dokumentacji 

związanej z nadaniem nazw – 
informuje Alina Kucharzewska, 
rzecznik prasowy wojewody ślą-
skiego.

Następny krok to zgodnie 
z ustawą zasięgnięcie opinii 
IPN. Trudno jednak spodzie-
wać się by instytut, prócz ma-
łych wyjątków, oparł się o inne 
przesłanki niż te w przesłanym 
wcześniej wykazie ulic. 

Następnie, jak 
wskazuje Kucha-

rzewska, „wojewoda 
zwróci się do gminy 
Gliwice o przedsta-
wienie propozycji 
nowej nazwy ulicy, 

jak i wskazanie 
nazw ulic sąsiednich 

po to, uwzględnić 
w pierwszej kolej-
ności wolę Gminy, 
co do nowej nazwy 
ulicy". Jeżeli Mia-
sto takiej woli nie 
wykaże, wojewoda 
podejmie decyzję 

samodzielnie. 

 – Nie mamy takiej listy, ale 
jej stworzenie jest możliwe, 
w krótkiej perspektywie czaso-
wej – mówi Marek Jarzębowski, 
rzecznik prezydenta Gliwic.

 – Od lat takie propozycje wpły-
wają do Komisji Statutowej 
czy Komisji Rozwoju Miasta 
i Inwestycji, i to niezależnie od 
tzw. ustawy dekomunizacyjnej, 
ale też w przypadku nazywania 
nowo powstałych ulic w mieście. 
Część nich może być pomocna 
i zostać uwzględniona właśnie 
w tym wypadku – komentuje Ma-
rek Pszonak, przewodniczący 
Rady Miasta w Gliwicach.

GLIWICKA  
DEKOMUNIZACJA 
JAK „GORĄCY 
KARTOFEL”
Od podjęcia ostatecznych decy-
zji, według ustawy dzieli nas je-
dynie niespełna miesiąc. Choć 
urzędnicy spodziewają się, że 
możliwe jest przedłużenie tego 
terminu, trudno zaobserwować 
w gliwickim samorządzie deter-
minację do wpłynięcia na losy 
tej sprawy w mieście. Magistrat 
zasłania się scedowaniem kom-
petencji na Radę Miasta. Ta 
będzie obradować w najbliższy 
czwartek, ale w programie sesji 
próżno szukać kwestii dekomu-
nizacyjnych. 

Temat dyskutowany 
był za to w ostat-
nich miesiącach 

w Knurowie. Tam-
tejsza Rada Mia-
sta zdecydowała 
o zmianie nazwy 

ul. Dywizji Ko-
ściuszkowskiej na 
ul. Dywizjonu 303, 
a ostatnio zawnio-
skowała do woje-
wody o zamianę 
nazwy ul. Jerzego 

Ziętka na Stanisła-
wa Sosabowskiego.
W ostatnich dniach szerokim 
echem odbiła się tez decyzja 
wojewody mazowieckiego, który 
przedstawił nowe nazwy dla sto-
łecznych ulic. Wśród nich znalazły 
się m.in. Aleja Lecha Kaczyńskie-
go, ulica Zbigniewa Herberta, 
Grzegorza Przemyka, Jacka Kacz-
marskiego, Marka Edelmana czy 
Anny Walentynowicz.

BEZ OPINII MIESZ-
KAŃCÓW
 – Decyzje w sprawie nadania 
nowej nazwy nie będą przez wo-

jewodę konsultowane z miesz-
kańcami Miasta Gliwice, gdyż 
konsultacji takich nie przewidują 
obowiązujące przepisy prawa. 
Konsultacje takie mogą nato-
miast przeprowadzić władze 
gminy Gliwice, przed przesłaniem 
propozycji wojewodzie – informu-
je Alina Kucharzewska. 

Z informacji, jakie uzyskaliśmy 
w Urzędzie Miejskim, wynika 
jednak, że takie rozwiązanie 
nie jest planowane. Po opinie 
mieszkańców sięgnęły niedaw-
no Katowice. Zainteresowanie 
było jednak niewielkie, a więk-
szość opinii była przeciwna ja-
kimkolwiek zmianom. Te jed-
nak są nieuniknione i kwestią 
otwartą pozostaje na ile będą 
od nas zależne, a na ile i w ja-
kim stopniu pozwolimy sobie 
narzucić je z zewnątrz.

Michał Szewczyk
 

Przypomnijmy, zgodnie 
z ustawą, zmiana nazw ulic 
nie ma wpływu na ważność 
dokumentów zawierających 
nazwę dotychczasową. Pisma 
oraz postępowania sądowe 
i administracyjne w spra-
wach dotyczących ujawnienia 
w księgach wieczystych oraz 
uwzględnienia w rejestrach, 
ewidencjach i dokumentach 
urzędowych, w kontekście 
zmiany nazwy dokonanej na 
podstawie ustawy są wolne 
od opłat.

Wieczorka, Gruszczyńskiego, Gwardii Ludowej, Zubrzyckiego – to tylko niektóre nazwy 
ulic wskazane przez Instytut Pamięci Narodowej, jako te, które powinny ulec zmianie 
w Gliwicach na podstawie tzw. ustawy dekomunizacyjnej. Wstępny wykaz przesła-
ny na ręce wojewody śląskiego jest znacznie szerszy od tego prezentowanego jesz-
cze przed paroma miesiącami na stronie internetowej prowadzonej przez IPN i liczy  
w samych Gliwicach aż 34 pozycje. Dla porównania, ogłoszona w ubiegłym tygodniu 
dekomunizacja w Warszawie, objęła 47 nazw ulic.

DŁUGA LISTA DO ZMIANY
6 gliwice
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Nowa szansa dla starej 
cegielni
Odpowiedzialna za inwestycję 
spółka HS Nieruchomości koń-
czy właśnie budowę pierwszych 
dwóch segmentów mieszkalnych.

 – To najlepsza oferta dla osób, 
które cenią nieograniczone 
możliwości, jakie daje Śląsk: 
niespotykane piękno natury, 
loftowy design oraz czerpanie 
z tradycji i kultury – czytamy na 
stronie internetowej inwestycji.

Szczególną rolę na 
osiedlu, a zarazem 
jego punkt rozpo-
znawczy stanowić 

ma budynek dawnej 
cegielni wraz z wi-
docznym z daleka 

ceglanym kominem. 
 – Budynek docelowo stanie się 
zapleczem komercyjnym osie-
dla tzn. miejscem na sklepik 

osiedlowy, fryzjera, kosmetycz-
kę, bistro i inne usługi. Dach 
cegielni zostanie zaadaptowa-
ny na restaurację z widokiem 
na jezioro – mówi Katarzyna 
Dębiak z HS Nieruchomości. – 
Chociaż otoczenie osiedla jest 
dobrze zaopatrzone w punkty 
gwarantujące wygodne życie, 
to możliwość posiadania takie-
go zaplecza blisko mieszkania 
będzie nieoceniona – dodaje.
Małe centrum usługowe to tylko 
jedno z planowanych przezna-
czeń dla budynku. Sporą część 
przestrzeni zająć ma bowiem 
także Centrum Rehabilitacji On-
kologicznej, które powstanie przy 
współpracy z jedną z fundacji. 

Prace w tym zakre-
sie mają jednak ru-
szyć dopiero w 2020 

roku. Na razie we-
wnątrz ceglanego 

obiektu hula wiatr 
i aż trudno wyobra-
zić sobie jego nową 

funkcję. 
Na prezentowanych przez 
spółkę wizualizacjach uwagę 
zwraca też projekt mola wy-
puszczonego w głąb jednego 
ze zbiorników wodnych. Entu-
zjaści tego nietypowego rozwią-
zania muszą jednak obejść się 
smakiem. 

 – Wizualizacje są odważne, 
jednak proszę się nimi nie su-

gerować, ponieważ architekci 
dali upust swoim fantazjom. 
Zbudowanie takiego obiektu po-
chłonęłoby wiele funduszy i cza-
su, jednak miłośnikom widoków 
zapewniamy, że te z restauracji 
na dachu będą wystarczająco 
urokliwe – zapewnia Katarzyna 
Dębiak.

Zlokalizowany na 
terenie osiedla zbior-
nik wodny zostanie 

wykorzystany do 
pozyskiwania energii. 

Inwestor chce wybu-
dować pompę ciepła, 
która będzie zapew-
niać ciepłą wodę dla 

całego osiedla. 

 – Niezależnie zbiornik pełni funk-
cje rekreacyjne, jednak na ten 
moment bez możliwości kąpieli – 
zaznacza Dębiak i podkreśla, że 
wypadki, do których dochodziło 
tu w przeszłości zdarzały się na 
drugim zbiorniku, który należy 
obecnie do miasta. – Zdarzenia 
te były raczej wynikiem brawury 

po alkoholu, a nie zagrożeniami 
płynącymi z samego zbiornika 
wodnego – dodaje. 

W „Starej Cegielni” do dyspo-
zycji mieszkańców będą lokale 
jednopoziomowe o wielkości 47 
i 61 m2 oraz powstałe w wyniku 
modułowego łączenia mieszkania 
dwupoziomowe i segmenty jedno-
rodzinne o powierzchni od 94 do 
183 m2. Na osiedlu przewidzia-
ny jest także podziemny parking 
a kompleks będzie zamknięty dla 
osób z zewnątrz. 

Michał Szewczyk

Teren po dawnej cegielni w Ostropie ma zamienić się w nowoczesne 
osiedle mieszkaniowe. Choć do zakończenie budowy jeszcze dale-
ka droga, do pierwszych lokali mieszkańcy wprowadzą się jeszcze 
w tym roku. Osiedle „Stara Cegielnia” ma oferować 100 mieszkań 
o zróżnicowanym standardzie. To duża szansa dla miejsca, które 
opuszczone w ostatnich latach, kojarzyło się głównie z wypadkami 
na pobliskich gliniankach.
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Starokozielski  
z nową nawierzchnią

 – Prace dotyczą modernizacji 
części alejek o nawierzchni as-
faltowej, która miejscami była 
popękana i nierówna. Posiadała 
wiele ubytków, które stanowiły 
zagrożenie dla spacerujących 
tam osób – mówi Tadeusz 
Mazur, dyrektor Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych 
w Gliwicach.

Dotychczasowa 
nawierzchnia alejek 
zostanie rozebrana 

a w jej śladzie pojawi 
się nowa. Moderniza-

cja potrwa do pierw-
szej połowy grudnia. 

Koszt całej inwestycji szacu-
je się na 367 tysięcy złotych. 
Poza naprawą ciągów pieszych, 
MZUK nie planuje innych prac 
remontowych na terenie parku.

Park Starokozielski pierwotnie 
był cmentarzem o tej samej 
nazwie. Jego oficjalne otwar-
cie nastąpiło w 1877 roku. Ze 
względu na zapełnienie, a także 
bliskość centrum miasta, cmen-
tarz został zamknięty w latach 
20 ubiegłego wieku. Po zakoń-

czeniu II Wojny Światowej na 
cmentarzu ponownie dokony-
wano pochówków, aż do 1950 
roku kiedy władze Gliwic osta-
tecznie zamknęły nekropolie. 

O zamianie cmentarza w park 
zdecydowano jednak dopiero 
kilka dekad później, w 1982 
roku. Obecnie łączna powierzch-
nia Parku Starokozielskiego 
wynosi ponad 5,5 ha. Na jego 
terenie znajduje się Cmentarz 
Przyjaźni Polsko-Francuskiej, 
zabytkowy drewniany kościół, 
Pomnik Żołnierzy Francuskich 
i plac zabaw
 (msz)

W Parku Starokozielskim między ul. Andersa i Kozielską, trwa 
wymiana nawierzchni alejek, których jakość pozostawiała 
ostatnio wiele do życzenia. To w tym roku drugi po „Chro-
brym” park w Gliwicach, który doczekał się zmian.

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

Na 18 tablicach umieszczonych w mieście będą wyświetla-
ne komunikaty dotyczące aktualnych danych pogodowych 
oraz ostrzeżenia przed warunkami atmosferycznymi. Za-
rząd Dróg Miejskich m.in. w ten sposób będzie przekazywał 
kierowcom informacje w trakcie Akcji Zima.
Wszyscy wykonawcy, którzy za-
angażowani zostaną w prace 
w przypadku nie tylko opadu 
śniegu, ale także na czas likwi-
dowania śliskości na drogach w 
mieście, zgłosili pełną gotowość, 
w razie konieczności uruchomie-
nia akcji utrzymania zimowego.

Zarząd Dróg Miej-
skich pod swoją 
„opieką” ma 771 

miejskich ulic, 377 
przystanków komu-

nikacji miejskiej, 
oraz ok. 840 tysięcy 
m2 ciągów pieszych 

i rowerowych.
Akcja Zima uruchamiana jest 
przez koordynatora ZDM. Do 
jego obowiązków należy bie-
żące monitorowanie prognoz 

pogody oraz śledzenie komuni-
katów z dwóch stacji meteoro-
logicznych, znajdujących się w 
Gliwicach przy ul. Toszeckiej i 
Nowy Świat.

Dla usprawnienia prac, teren 
miasta podzielono na 12 sta-
łych rejonów. 9 z nich obejmuje 
jezdnie, a pozostałe chodniki, 
przystanki komunikacji miej-
skiej oraz rejon przejazdu 
alarmowego „Akcji Zima”. W 
pierwszej kolejności (do jed-
nej godziny po ustaniu opadów 
śniegu) odśnieżane są główne 
ciągi komunikacyjne: Drogo-
wa Trasa Średnicowa, Droga 
Krajowa nr 88, ulice: Rybnic-
ka, Pszczyńska czy Toszecka, 
Tarnogórska. Pozostałe drogi w 
mieście muszą być przejezdne i 
zabezpieczone przed śliskością 
do trzech godzin po ustaniu 
opadów śniegu.

Wykonawcy zimowego utrzy-
mania dysponują 38 jednost-
kami sprzętowymi takimi jak: 
pługi i piaskarki przystosowa-
nymi do odśnieżania i likwida-
cji śliskości.

W przypadku bezśnieżnej zimy, 
wykonawcy pozostają w stanie 
pełnej dyspozycji mimo, że mia-
sto nie płaci za czas, w którym 
nie prowadzą oni prac w zakre-
sie odśnieżania lub posypywa-
nia dróg i chodników.

Drogowcy przypominają, że nie 
wszystkie drogi i chodniki na te-
renie miasta znajdują się w ge-
stii ZDM. Część z nich należy do 
innych zarządców np. wspólnot 
lub spółdzielni mieszkaniowych. 
Za odśnieżanie chodników przed 
posesjami prywatnymi odpowia-
dają ich zarządcy i właściciele.
 (żms)/ZDM Gliwice

ZDM przygoto- 
wany do zimy
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Kino studyjne Amok Gliwice,  
ul. Dolnych Wałów 3

Photon  
gość: Norman Leto 
DKF TRANS
Zapraszamy na pokaz oraz spotkanie 
z  twórcą filmu PHOTON, Normanem 
Leto. PHOTON jest swoistym podsumo-
waniem ludzkiej wiedzy na temat życia 
i  ewolucji. Wizualizuje to, co wiemy 
dziś na temat procesu tworzenia się 
materii. Nie jest to jednak film stricte 
przyrodniczy ani naukowy, w formule 
znanej widzom choćby z Animal Pla-
net, ale oryginalna, ciekawa w odbiorze 
forma fabularyzowanego, dynamicz-

nego przedstawienia teorii naukowych dotyczących funkcjonowania 
wszechświata.

7-9.11  
godz. 16.00

10,12.11  
godz. 18.00

11.11  
godz. 18.15

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.

• 20.15 Beksińscy. Album wide-
ofoniczny
Duża sala
• 12.30 Pomiędzy nami góry – 
Seans Seniora
• 16.00 Ach śpij kochanie
• 18.00 Pomiędzy nami góry
• 20.00 Borg /  McEnroe. Między 
odwagą a szaleństwem

Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 18.00 Najlepszy rok
• 20.00 Najlepszy rok

Stacja Artystyczna RYNEK –  
Gliwice, Rynek 4-5

• 18.00 Indie – w świecie pach-
nącym curry

Teatr Miejski w Gliwicach –  
ul. Nowy Świat 55/57
• 11.00 Psie Serce / duża scena 
– widownia na scenie
• 19.00 Psie Serce / duża scena 
– widownia na scenie

ConceptPub – Gliwice, ul. Mo-
niuszki 13, (oficyna) wejście od 
Alei Przyjaźni
• 18.00 The Sudden Entrance i 
Ravage Campaign 

Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 16.30 Młynarski. Piosenka finałowa
• 18.30 Beksińscy. Album wide-
ofoniczny
• 20.15 Photon
Duża sala
• 16.00 Najlepszy
• 18.00 Borg /  McEnroe. Między 
odwagą a szaleństwem
• 20.00 Najlepszy

Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 18.00 Po tamtej stronie
• 20.00 Po tamtej stronie

Mardi Gras – Gliwice, ul. Stu-
dzienna 8
• 22.00 Rehabilidancehall vol. 11 
– Klinika Leczenia Tańcem

Bohaterowie przeboju kinowego Listy do M. i Listy 
do M.2 powracają! 17 stycznia padł pierwszy klaps 
na planie nowej produkcji filmowej TVN. Listy do 
M. Czas niespodzianek to komedia romantyczno-
-świąteczna, której akcja dzieje się w dniu Wigilii 
Świąt Bożego Narodzenia. Do obsady dołączyli: 
Magdalena Różczka, Borys Szyc, Danuta Sten-
ka, Iza Kuna, Filip Pławiak, Katarzyna Zawadzka, 
Andrzej Grabowski, Zbigniew Zamachowski, 
Stanisława Celińska, Marcin Kwaśny i Grażyna 
Szapołowska. Na ekranie zobaczymy ponownie 
m.in. Wojciecha Malajkata, Agnieszkę Dygant, 
Piotra Adamczyka oraz Tomasza Karolaka jako 
niegrzecznego Mikołaja Mela. Reżyserem filmu jest 

Tomasz Konecki, twórca takich hitów jak Lejdis i Testosteron. Listy 
do M. Czas niespodzianek znajdzie się w kinach w całej Polsce już 10 listopada tego roku. 
Producentem jest TVN, dystrybutorem Kino Świat. Gwiazdorska obsada, wysokobudżetowa 
realizacja filmowa, humor, wzruszenia, przebojowa muzyka oraz bohaterowie, których nie da 
się nie lubić. Listy do M. Czas niespodzianek opowie historię kilku osób, którym w jeden ma-
giczny dzień przydarzają się wyjątkowe chwile. Bohaterowie przekonają się o potędze miłości, 
rodziny, wybaczenia i wiary w to, że ten niezwykły świąteczny czas pełen jest niespodzianek.

15.11 środa
Centrum Kultury Jazovia –  
Gliwice, Rynek 10
• 19.00 PalmJazz Festival: Naxos 
Orchestra

Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 15.30 Happy Olo. Pogodna bal-
lada o Olku Dobie
• 19.00 Photon | gość: Norman 
Leto | DKF TRANS
Duża sala
• 16.00 Ach śpij kochanie
• 18.00 Pomiędzy nami góry
• 20.00 Borg /  McEnroe. Między 
odwagą a szaleństwem

Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 18.00 Najlepszy rok
• 20.00 Najlepszy rok

16.11 czwartek
4art – Gliwice, ul. Wieczorka 22
• 21.00 Włodzimierz Nahorny & 
Tomasz Mucha – Czwartek Jaz-
zowy z Gwiazdą

Centrum Kultury Jazovia –  
Gliwice, Rynek 10
• 19.00 PalmJazz Festival: Vladi-
mir Solyanik – Piotr Orzechowski
• 21.00 PalmJazz Festival: Ratko 
Vojtek – Nikola Kołodzielczyk

Teatr Miejski w Gliwicach –  
ul. Nowy Świat 55/57
• 11.00 Psie Serce / duża scena 
– widownia na scenie
• 19.00 Psie Serce / duża scena 
– widownia na scenie

Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 16.30 Po tamtej stronie
• 18.30 Młynarski. Piosenka finałowa

17.11 piątek
Kopalnia Guido – Zabrze, ul. 3 
Maja 93
• 20.00 Another Pink Floyd – 
koncert

COK Perełka w Gliwicach –  
ul. Studzienna 6
• 17.30 wernisaż wystawy Faun 
Art – wczoraj i dziś / 40 lecie 
działalności Stowarzyszenia Ar-
tystycznego Faun-Art

Dom Muzyki i Tańca – Zabrze,  
ul. ul. Gen. de Gaulle’a 17

• 19.00 Mieczysław Szcześniak 
– XXVI koncert „Serce za serce”

CK Wiatrak – Zabrze, ul. Wolno-
ści 395

• 20.00 KOBRANOCKA, RÓŻE 
EUROPY, SZTYWNY PAL AZJI – 
koncert

Dom Muzyki i Tańca – Zabrze, ul. 
ul. Gen. de Gaulle’a 17

• 19.00 JUBILEUSZ 10-LECIA 
FILHARMONII DOWCIPU

Teatr Miejski w Gliwicach – ul. 
Nowy Świat 55/57
• 19.00 Psie Serce / duża scena 
– widownia na scenie

Teatr Nowy w Zabrzu, Pl.Teatralny 1

• 18.00 Wiśniowy sad – PREMIERA

Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 11.00 Mały gangster + WARSZ-
TATY w ramach: Dobry czas z fil-
mem i rodziną
• 15.30 Happy Olo. Pogodna bal-
lada o Olku Dobie
• 17.00 Biegacze
• 18.30 Kobieta, która odeszła
Duża sala
• 16.00 Najlepszy
• 18.55 Anioł zagłady – w ra-
mach: MET Opera live

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 18.00 Po tamtej stronie
• 20.00 Po tamtej stronie

19.11 niedziela
Kopalnia Guido – Zabrze, ul. 3 
Maja 93

• 19.00 „Halo, Penis" – spektakl

Dom Muzyki i Tańca – Zabrze, ul. 
ul. Gen. de Gaulle’a 17
• 16.00 Finał XXVII Konkursu "Po 
naszymu czyli po śląsku"

Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 18.00 Wiśniowy sad 

Teatr Miejski w Gliwicach –  
ul. Nowy Świat 55/57
• 18.00 Psie Serce / duża scena 
– widownia na scenie

Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 16.30 Młynarski. Piosenka finałowa
• 18.30 Beksińscy. Album wide-
ofoniczny
• 20.15 Photon
Duża sala
• 16.00 Najlepszy
• 18.00 Borg / McEnroe. Między 
odwagą a szaleństwem
• 20.00 Najlepszy

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 18.00 Po tamtej stronie
• 20.00 Po tamtej stronie

www.gazeta-miejska.plGAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

20.11 poniedz.
Teatr Miejski w Gliwicach –  
ul. Nowy Świat 55/57

• 19.00 Raz, Dwa, Trzy Młynarski 
– koncert

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 18.00 Po tamtej stronie
• 20.00 Po tamtej stronie

Kopalnia Guido, Zabrze, 
ul. 3 Maja 93

17 listopada, piątek, 
godz. 20:00

18.11 sobota
Dobry Zbeer – Gliwice, ul. Gór-
nych Wałów 30
• 19.00 Stand-up Silesia: Syrek-
-Dąbrowski i Szumowski

21.11 wtorek
Centrum Kultury Jazovia – Gliwi-
ce, Rynek 10
• 19.00 PalmJazz Festival: Marcin 
Wasilewski Trio

Centrum Kultury Studenckiej Mro-
wisko – Gliwice, ul. Pszczyńska 85

• 20.00 Ralph Kaminski & 
MBBiTW / Teatralny Bojlerum /

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 18.00 Po tamtej stronie
• 20.00 Po tamtej stronie
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– Łączące nas relacje partner-
skie sprawiają, że od wielu lat 
możemy obserwować proeko-
logiczny kierunek zmian zacho-
dzących w Essen, które jest 
doskonałym przykładem tego, 
jak umiejętnie można czerpać 
z przemysłowego dziedzictwa 
i nadawać nowe funkcje obiek-
tom, parkom czy zbiornikom 
wodnym, a równocześnie inwe-
stować w nowoczesne i ekolo-

giczne rozwiązania – podkreśla 
prezydent Zabrza Małgorzata 
Mańka-Szulik. – W trakcie kon-
ferencji mogliśmy to raz jesz-
cze zaobserwować na przykła-
dzie projektów, które skupiają 
się na przyjaznych dla klimatu 
technologiach energetycznych 
i innowacyjnych projektach ba-
dawczych. Jestem przekonana, 
że Essen jest źródłem dobrych 
praktyk, z których chętnie czer-

pać będą inne miasta i regiony 
– dodaje.
Konferencja „Miasta w trakcie 
zmian klimatycznych”trwała 
od 6 do 8 listopada. Była ona 
podsumowaniem wydarzeń, 
które towarzyszyły nadaniu 
Essen tytułu „Zielona Stolica 
Europy”. Uczestnicy konferen-
cji dowiedzieli się m.in., jak 
Essen potrafiło zmienić się 
z miasta węgla i stali w „Zie-

loną Stolicę Europy” i stać się 
modelem dla innych europej-
skich miast będących w trakcie 
zmian strukturalnych, a także, 
jak cała Metropolia Zagłębia 
Ruhry stale na nowo odkrywa-
ła pomysły na siebie i wspól-
nie jako region rozpoczęła zie-
loną dekadę. To, jak zmiany 
klimatu już dzisiaj wpływają 
na przyszłość miast, pokazała 
interaktywna gra, do której zo-

stali zapro-
szeni goście 
konferenc j i . 
Z a p r e z e n t o -
wano także pro-
jekty w dziedzinie 
ochrony klimatu oraz 
wpisany na listę dzie-
dzictwa kulturowego UNESCO 
przemysłowy kompleks Zoll-
verein. Sprawozdanie z obrad 
zostanie zaprezentowane pod-

czas 
szczy -

tu ONZ 
poświęconemu 

zmianom klimatu, który jesz-
cze w tym roku odbędzie się 
w Bonn.  (hm)

O tym, jak zmiany klimatu już dzisiaj wpływają na przyszłość miast, 
rozmawiali uczestnicy konferencji zorganizowanej w ubiegłym tygodniu 
w Essen. Wzięli w niej przedstawiciele miast partnerskich 
Zagłębia Ruhry, wśród których jest również Zabrze.

Będący atrakcją turystyczną Essen kompleks kopalni i koksowni 
Zollverein wpisany jest na listę kulturowego dziedzictwa UNESCO

O nowych pomysłach 
na ekologiczną 

przyszłość miast

Z bezpłatnych konsultacji kar-
diologicznych połączonych z 
badaniem EKG będzie można 
skorzystać 19 listopada w Ze-
spole Poradni Specjalistycznych 
Kardio-Med Silesia przy ul. Skło-
dowskiej-Curie 10c w Zabrzu.

Biała Niedziela organizowana 
jest w ramach promującego 
aktywność życiową osób z cho-

robami układu krążenia progra-
mu edukacyjno–informacyjnego 
„Serce na nowo”. Akcja potrwa 
od godziny 8 do 14. Przypomnij-
my, że Zespół Poradni Specja-
listycznych Kardio-Med Silesia 
jest częścią działającego w Za-
brzu Śląskiego Parku Technolo-
gii Medycznych. To pierwszy taki 
ośrodek w regionie. Prowadzone 
są tu prace naukowo-badaw-

czo-wdrożeniowe nad innowacyj-
nymi projektami w medycynie, 
biotechnologii i Healthcare. W 
ramach stworzonej infrastruktu-
ry istnieje możliwość realizacji 
badań przedklinicznych i klinicz-
nych w obszarach kardiologii, 
kardiologii interwencyjnej, kar-
diochirurgii, genetyki, onkologii, 
diabetologii, geriatrii oraz ob-
szarze chorób środowiskowych 

i cywilizacyjnych. Funkcjonujące 
w Kardio-Med Silesia Centrum 
Telemonitoringu daje możliwość 
realizacji zdalnego monitoringu 
medycznego przy wykorzysta-
niu certyfikowanych urządzeń 
i platform dla chorób sercowo-
-naczyniowych, neurologiczno-
-udarowych, diabetologicznych 
czy też pacjentów wieku pode-
szłego. (hm)

NIEDZIELA POD ZNAKIEM SERCA
ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH KARDIO-MED SILESIA ZAPRASZA NA BIAŁĄ NIEDZIELĘ

Siedziba Śląskiego Parku Technologii Medycznych

stali zapro-
szeni goście 
konferenc j i . 
Z a p r e z e n t o -
wano także pro-
jekty w dziedzinie 
ochrony klimatu oraz 
wpisany na listę dzie-

czas 
szczy -

tu ONZ 

Prezydent Zabrza Małgorzata 
Mańka-Szulik (w środku) 

i nadburmistrz Essen
Thomas Kufen

PRZEDSTAWICIELE ZABRZA UCZESTNICZYLI W KONFERENCJI 
KLIMATYCZNEJ W ESSEN

14–20.11.2017 (nr 852)
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– Cieszy mnie niesłabnące zain-
teresowanie zabrzan budżetem 
partycypacyjnym i możliwościa-
mi, jakie on daje. Dziś możemy 
nie tylko korzystać z nowych in-
westycji i przedsięwzięć, ale sa-
memu je kreować, dostrzegać 
potrzeby i podpowiadać, które 
są tymi najpilniejszymi – pod-
kreśla prezydent Zabrza Małgo-
rzata Mańka-Szulik. –  Zachę-
cam do udziału w zbliżającym 
się głosowaniu. Jestem prze-
konana, że warto brać sprawy 
w swoje ręce i osobiście decy-
dować, na co mają być wydat-
kowane pieniądze przeznaczo-
ne na kolejne edycje budżetu 
partycypacyjnego – dodaje.
W ramach czwartej edycji Za-
brzańskiego Budżetu Partycy-

pacyjnego mieszkańcy zgłosili 
ogółem 76 wniosków. Tylko 
sześć z nich nie spełniało wy-
mogów formalnych. Pozostałe 
70 trafi pod głosowanie miesz-
kańców. Pełna lista projektów 
dostępna jest już teraz na stro-
nie internetowej Urzędu Miej-
skiego w Zabrzu. Wśród propo-
zycji są boiska, place zabaw, 
plenerowe siłownie, parkingi 
czy też oświetlenie dróg.
Głosować będzie można drogą 
elektroniczną, za pomocą for-
mularza dostępnego na stronie 
www.um.zabrze.pl w zakładce 
„Budżet partycypacyjny”. W każ-
dej z dzielnic czynny będzie także 
co najmniej jeden stacjonarny 
punkt, w którym będzie można 
głosować. – Uprawnionym do 

udziału w głosowaniu jest miesz-
kaniec, który najpóźniej na dwa 
dni przed rozpoczęciem głosowa-
nia ukończył 16 lat oraz był wpi-
sany do miejskiego zbioru mel-
dunkowego na pobyt stały lub 
czasowy – tłumaczy Eugeniusz 
Mizerski z Wydziału Budżetu 
i Analiz Finansowych Urzędu 
Miejskiego w Zabrzu.
Głosować można tylko raz, 
wskazując co najwyżej dwa 
projekty i przyznając każde-
mu z tych projektów punkt (po 
jednym projekcie dzielnicowym 
i ogólnomiejskim). Na reali-
zację inwestycji wyłonionych 
w ramach czwartej edycji przed-
sięwzięcia przeznaczono nieco 
ponad 4 mln zł. Wyniki głosowa-
nia poznamy 12 grudnia.  (hm)

W tym tygodniu rusza głosowanie mieszkańców w ramach czwartej edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego. 
Można wybierać spośród 70 projektów inwestycji. Te, które otrzymają najwięcej głosów, zostaną zrealizowane.

Boisko przy Gimnazjum nr 29

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 7

Plac zabaw w Biskupicach

Mieszkańcy zdecydują, 
jak zmienią się ich dzielnice

TRWA CZWARTA EDYCJA ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

W sobotę 18 listopada wszyscy 
chętni spotykają się o godzinie 
9 na zrekultywowanych terenach 
u zbiegu ulic Hagera i Bytomskiej. 
Kolejne zajęcia zaplanowano ty-
dzień później w okolicach boiska 
Orlik w Maciejowie. Treningi będą 
dwugodzinne.

Przypomnijmy, że akcja „Re-
kreacja nad Bytomką” pro-
wadzona jest na obszarach, 
które w ostatnich latach 
diametralnie zmieniły swoje 
oblicze dzięki gigantycznemu 
projektowi rekultywacji tere-
nów zdegradowanych w wyni-

ku działalności przemysłowej. 
Łącznie objął on ponad 180 
hektarów. W ramach wykona-
nych prac zniknęły tam dzikie 
wysypiska i ruiny budynków. 
Gleba została odkażona lub 
wymieniona, a teren wyrów-
nany. Pojawiły się nowe rośli-

ny, alejki dla spacerowiczów 
i rowerzystów, ławki i stano-
wiska z planszami informu-
jącymi o występujących na 
danym obszarze gatunkach 
fauny i flory. 
Koszt rekultywacji terenów 
nad Bytomką wyniósł 30,5 

mln zł. Prawie 26 mln zł 
z tej kwoty stanowiło pozy-
skane przez Zabrze dofinan-
sowanie z unijnego Funduszu 
Spójności. – Porównując, jak 
wyglądają te obszary miasta 
teraz i jak wyglądały wcze-
śniej, trudno uwierzyć, że 

to te same miejsca – mówi 
prezydent Zabrza Małgorzata 
Mańka-Szulik. – Zrealizowa-
nie projektu oznacza, że zy-
skaliśmy w naszym mieście 
kolejne tereny, który będą 
służyć mieszkańcom – doda-
je. (hm)

W Zabrzu aktywnie nad Bytomką
KOLEJNE PROPOZYCJE W RAMACH CYKLU BEZPŁATNYCH ZAJĘĆ REKREACYJNYCH DLA MIESZKAŃCÓW 

Mieszkańcy zdecydują, 

WAŻNE DATY16 listopada – 1 grudnia 2017 r. 
– głosowanie mieszkańców12 grudnia 2017 r. – ogłoszenie wynikówgłosowania
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