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Na Górnym Śląsku Barbórka obchodzona
jest już od połowy XIX wieku

Cena
Cena gazety
gazety
zz dodatkiem
dodatkiem 1
1 zł
zł

Koncertujące na ulicach
górnicze orkiestry to stały
element obchodów Barbórki

fot. Łukasz Sady/MGW

Pod opieką
świętej Barbary

Barbórka to na Śląsku dzień wyjątkowy. Starania o wpisanie związanych
z nią zwyczajów na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO podjęło
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. O górniczym święcie
nie zapomnieli również piłkarze Górnika Zabrze, którzy zeszli
w podziemne wyrobiska kompleksu Sztolnia Królowa Luiza.

Piłkarze Górnika Zabrze
w Sztolni Królowa
Luiza

– Jakkolwiek
trudno
jest świętować w sytuacji likwidacji
kopalń, pamięć o Barbórce powinna być przekazywana kolejnym
pokoleniom mieszkańców regionu,
ponieważ cały Górny Śląsk wyrósł
„na węglu” dzięki ciężkiej pracy
górników – podkreśla Bartłomiej
Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Pracownicy
muzeum przygotowali
już część wniosku,
która zawiera m.in. opis
i historię tradycji związanych
z Barbórką. Teraz placówka
potrzebuje pomocy tzw. depozytariuszy, czyli osób, które dane
zjawisko praktykują i pielęgnują. To przede wszystkim sami
górnicy, ale też kopalnie, związki zawodowe czy Kościół – Zwracamy się z apelem do wszystkich osób, aby podzieliły się

05.12–11.12.2017
(nr
855)
05–11.12.2017 (nr
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z nami swoimi zdjęciami, krótkimi relacjami, filmami, nagraniami dźwiękowymi – wszystkim,
co pozwoli nam zobrazować
barbórkowe obchody na Górnym
Śląsku – mówi dr Beata Piecha-van Schagen z MGW w Zabrzu.
Materiały można przesyłać do końca grudnia na mail: barborka@muzeumgornictwa.pl lub pocztą tradycyjną na adres Muzeum Górnictwa
Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa
59, 41-800 Zabrze z dopiskiem
„Barbórka”.
(hm)

Ż Y C Z E N I A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uroczystości barbórkowe to ważna część śląskiej tożsamości.
Na przestrzeni lat zmieniały swoją formułę,
jednak zawsze był to czas podniosły dla górników, ich rodzin oraz najbliższych.
Obchody barbórkowe wzbudzają w nas dumę i poczucie solidarności.
Życzę wszystkim Górnikom nieustającej opieki świętej Barbary,
bezpiecznej i satysfakcjonującej pracy oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności
w życiu zawodowym i prywatnym.

www.gazeta-miejska.pl

ZE ŚLĄSKIM SZCZĘŚĆ BOŻE!
Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Zabrza
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Zabrzański Jarmark Bożonarodzeniowy wprowadza
nas w klimat zbliżających się świąt

Święta zagościły
już na ulicach
Na placu Wolności świeci już miejska choinka

Koncerty, występy przedszkolaków, konkursy z nagrodami i barwne animacje
to tylko niektóre z atrakcji czekających w Zabrzu w ramach akcji „Idą Święta 2017”.
Imprezy towarzyszą Zabrzańskiemu Jarmarkowi Bożonarodzeniowemu,
który do 22 grudnia można odwiedzać na placu Wolności.
Zabrzański Jarmark Bożonarodzeniowy został uroczyście otwarty 1 grudnia. Tego dnia na plac
Wolności dotarła efektowna parada św. Mikołaja, a na miejskiej
choince zapłonęły lampki. Na
6 grudnia zaplanowano spotkanie ze św. Mikołajem. Przygotowaną przez Muzeum Techniki
Wojskowej w Zabrzu imprezę
ubarwią prezentacje pojazdów
militarnych i pokazy udzielania
pierwszej pomocy.
– W piątek 15 grudnia, w godzinach 14.30-18.00, zapraszamy
na imprezę świąteczną połączo-

ną z zimową paradą, którą ulicą
Powstańców Śląskich do placu
Wolności poprowadzi renifer
Rudolf. Świąteczne melodie zaprezentują nam dzieci ze Studia
Artystycznego Maciej. Z myślą
o najmłodszych w programie imprezy znajdzie się bajka „Psotne
elfy”. Na placu Wolności nastąpi
podsumowanie finału akcji Szlachetna Paczka. Elfy Świętego Mikołaja wystąpią z pokazem żonglerki chorągwiami, a górnicza
orkiestra dęta oraz zaproszeni
goście zagrają świąteczny koncert – zapowiada Katarzyna Flak,

dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu.
Zabrzański Jarmark Bożonarodzeniowy „Idą Święta” potrwa
do 22 grudnia. Dostępne są na
nim bożonarodzeniowe smakołyki, świąteczne wypieki, ozdoby,
prezenty czy wyroby rękodzieła
artystycznego. Wśród pachnących lasem choinek, aromatu
grzanego wina i czekoladowych
pierników na mieszkańców Zabrza i gości spoza miasta czeka
moc świątecznych niespodzianek
i atrakcji.
(hm)

Widowiskowa parada św. Mikołaja na ul. Wolności

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZABRZU ZAPRASZA
NA PROMOCJĘ NOWEGO WYDAWNICTWA O MIEŚCIE

KOLEJNA DZIELNICA ZABRZA
NA KARTACH ALBUMU

Kolejny album z cyklu prezentującego dzielnice miasta przygotowała Miejska Biblioteka
Publiczna w Zabrzu. Pozycja poświęcona jest
Mikulczycom. Prezentację nowego wydawnictwa zaplanowano 11 grudnia o godzinie 17.30
w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 przy ul. Tarnopolskiej 50.

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

Do tej pory ukazały się już książki opowiadające o Biskupicach,
Kończycach, Pawłowie i Rokitnicy.
W najnowszym albumie tradycyjnie
już nie zabraknie unikatowych zdjęć,
nostalgicznych wspomnień i barwnych opowieści ludzi, którzy nieraz
spędzili w dzielnicy całe życie.

www.gazeta-miejska.pl

– Naukowe monografie są potrzebne, ale historia Zabrza pisana przez jego mieszkańców ma
niespotykany walor autentyzmu
i emocjonalnej siły. Doświadczenia
zgromadzone podczas pracy nad
dotychczasowymi albumami pokazały, jak wielki mamy szacunek do

tradycji i korzeni, które stworzyły
podwaliny nowoczesnego miasta
– podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Podczas grudniowej prezentacji
najnowszy album z serii „Dzielnice Zabrza” będzie można kupić
w promocyjnej cenie.
(hm)

05–11.12.2017 (nr
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60 tysięcy wypożyczeń, 7 tysięcy
użytkowników
Dobiegł końca pierwszy sezon Gliwickiego
Roweru Miejskiego. W ubiegły piątek rowery
trafiły do magazynu, a ponownie będziemy
mogli z nich korzystać od 1 marca.

– Gliwiczanie pokochali rower
miejski i bardzo chętnie z niego
korzystają. Dzięki takiej alternatywnej, przyjaznej dla środowiska formie komunikacji, miasto
staje się coraz bardziej ekologiczne. Mamy nadzieję, że kolejny sezon będzie równie udany –
mówi Ewa Staszków z Wydziału
Przedsięwzięć Gospodarczych
i Usług Komunalnych Urzędu
Miejskiego w Gliwicach.

Tak duże zainteresowanie może przerodzić się w decyzję
o rozbudowie systemu stacji rowerowych. Obecnie jest
ich 10, a gliwiczanie
do dyspozycji mają
łącznie 100 rowerów.
Na razie Magistrat jednak tonuje nastroje, choć nie zaprzecza,
że rozszerzenie sieci stacji jest
możliwe.
– Nie podjęto jeszcze decyzji
dotyczących rozbudowy systemu Gliwickiego Roweru Miejskiego – informuje nas Mariola
Pendziałek, naczelnik Wydziału
Przedsięwzięć Gospodarczych
i Usług Komunalnych UM. – Po
zakończeniu obecnie trwającego sezonu zostaną przeanalizowane wszystkie dane wypożyczeń rowerów, istniejące
lokalizacje oraz te zaproponowane przez mieszkańców i zostanie podjęta decyzja o ewentualnej rozbudowie – dodaje.

Łącznie, przez cały
okres funkcjonowania systemu, rowery
miejskie w Gliwicach
wypożyczono 60
tysięcy razy, a w systemie zarejestrowało
się ponad 6700 osób.
Co ciekawe, co czwarte wypożyczenie zostało dokonane
przez osoby spoza Gliwic lub
mieszkańców miasta, którzy
mieli już konto w innym systemie Nextbike.
Jak informuje operator, każdy
gliwicki rower ma za sobą średnio 600 wypożyczeń. Użytkow-

nicy najchętniej rowery wypożyczali w maju, kiedy dokonano
12 192 wypożyczeń. Najpopularniejszym dniem był jednak
piątek, 31 marca. Jednego dnia
dokonano aż 857 wypożyczeń,
co oznacza, że rowery były wypożyczane średnio co półtorej
minuty. Przez cały sezon średni
czas jednego wypożyczenia Gliwickiego Roweru Miejskiego to
21 minut i 39 sekund.

Najpopularniejsze
stacje Gliwickiego
Roweru Miejskiego:
1.
2.
3.
4.
5.

Dworzec
ul. Akademicka
pl. Inwalidów Wojennych
skwer Dessau
pl. Piłsudskiego

Najpopularniejsze
trasy:

1. ul. Akademicka do Dworzec
2. Dworzec do ul. Akademicka
3. Dworzec do pl. Inwalidów
Wojennych
4. pl. Inwalidów Wojennych do
Dworzec
5. Dworzec do skwer Dessau
Przypomnijmy, pomysł wprowadzenia rowerowych wypożyczalni
w Gliwicach pojawił się za sprawą
radnego Dominika Dragona (PO)
w 2008 roku. Szybko trafił jednak do „ratuszowej zamrażarki”.
Gdy wydawało się, że przepadł
na zawsze, nieoczekiwanie wrócił pod obrady Komisji Rozwoju
Miasta i Inwestycji pod koniec
grudnia 2015 roku. To wówczas
wiceprezydent Piotr Wieczorek
określił go mianem „miejskiego
gadżetu, galanterii miejskiej”.
Ostatecznie projekt znalazł jednak poparcie radnych i system
wystartował w marcu 2017 roku.
Koszt jego wdrożenia wyniósł
931 tysięcy złotych.

Choć trudno wyciągać wnioski już po
pierwszym sezonie
funkcjonowania
systemu, statystyki
pokazują, że inicjatywa znalazła swoich
odbiorców i warto
pomyśleć nad jej
poszerzeniem.
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Zostań specjalistą THOR®

Monter instalacji sanitarnych,
grzewczych i klimatyzacyjnych (m/k)
THOR® – firma specjalizująca się w dostarczaniu wykwalifikowanego personelu. Od 19 lat wspieramy
naszych klientów z segmentu techniki w budynkach i techniki zasilania – zarówno przy dużych
projektach, jak i przy mniejszych inwestycjach. Obecnie mamy ponad 1000 pracowników, którzy
pracują w całych Niemczech. Chcesz dołączyć do THOR®?

Wymagania
dyplom potwierdzający kwalifikacje np. jako monter instalacji gazowych, grzewczych lub sanitarnych i/lub
wieloletnie doswiadczenie na podobnym stanowisku
prawo jazdy kategorii B
gotowość do montażu
umiejętność pracy w zespole i gotowość do pracy
znajomosc j. niemieckiego/ angielskiego (mile widziana)

Pakiet pracowniczy THOR®
umowa o pracę na czas nieokreślony
atrakcyjne wynagrodzenie + diety
do 30 dni urlopu w roku
dodatki urlopowe i bożonarodzeniowe
wysokiej jakości wyposażenie narzędziowe i
maszynowe

możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego w
akademii THOR®
zakładowe zabezpieczenie emerytalne
PLUS CARD - status pacjenta prywatnego
organizacja noclegu w miejscu pracy
indywidualna osoba do kontaktu, także w

odzież robocza od engelbert strauss®
samochód służbowy (od miejsca zamieszkania) z
własną kartą paliwową
kursy j. niemieckiego/ angielskiego w naszym
oddziale we Wroclawiu

weekendy
Sponsoring klubow przez firme THOR®

Cieszymy sie na Panstwa aplikacje!

THOR Industriemontagen GmbH & Co. KG
Wroclawski Park Biznesu
ul. Strzegomska 56b
53-611 Wroclaw

www.gazeta-miejska.pl

Atrakcyjne premie w sklepie firmowym
THOR&more

www.THORmontagen.de

Tel.:
71 725 85 11 // +49 152/ 535 473 86
Faks: +49 3605/ 200 677 -30
e-mail: m.kwietniewski@THORmontagen.de
b.nedzka@THORmontagen.de
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ogłoszenia
drobne
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OGŁOSZENIA DROBNE

usługi

Ogłoszenie drobne można zamówić na 2 sposoby

usługi
 ! SERWIS KOMPUTEROWY, dojazd do klienta,
tel. 798-867-888, www.
pcpomoc.com

ÔÔ ! SERWIS KOMPUTEROWY, dojazd do klienta,
tel. 798-867-888, www.
pcpomoc.com

w internecie

ÔÔ MEBLE
SYSTEMOWE,
 ELEKTRYK
- Pomiary
ochrony
przeciwporażeniowejKUCHNIE,
materace,
zabu-protokoły. Zaświadczenia dla
dowy, szafy,
rolety.
Tel. 32płyt
energetyki.
Podłączenia
indukcyjnych - wpis do gwa270-00-09,
rancji.695-899-863.
Prowizorki budowlane.

ÔÔ ELEKTRYK - Pomiary
ochrony przeciwporażeniowej-protokoły. Zaświadczenia dla
energetyki. Podłączenia płyt
indukcyjnych - wpis do gwarancji. Prowizorki budowlane.
Przeróbki instalacji. Usuwanie awarii itd. UPRAWNIENIA
E+D. Tel. 508-145-905,
www.abirox.pl
ÔÔ KOMPLEKSOWE REMONTY MIESZKAŃ, ŁAZIENEK:
hydraulika, kafelkowanie,
gładzie, malowanie, elektryka,itp. Tel. 698-264-691.

Przeróbki instalacji. Usuwanie

itd. UPRAWNIENIA
ÔÔ Pieceawarii
kaflowe
demontaż,E+D.
508-145-905, www.abirox.pl
wywóz gruzu i wynoszenie odKOMPLEKSOWE REMONpadów. 
Tanio
503992431.
TY MIESZKAŃ, ŁAZIENEK:
hydraulika, kafelkowanie,
gładzie, malowanie,
elektryNAPRAWA
DOMOWA.
ka,itp. Tel. 698-264-691.

ÔÔ RTV
Tel. 32 279-42-79, 605-285957.

ÔÔ Skup złomu i metali kolorowych, demontaż konstrukcji
stalowych, ogrodzeń, pieców,
maszyn itp. Możliwość dojazdu
z wagą. PPłatność
A R T gotówką.
N E R . Bez. .
płatny transport. 515-191-401.
ÔÔ Transport, przeprowadzki, wywóz starych mebli,
uprzątanie piwnic, strychów,
mieszkań, garaży, posesji po
remontach, tel. 503-992-431.

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

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

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

.

w redakcji
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 długości do 75 znaków. Ogłoszenie zamówiony przez internet drukowane jest czcionką pogrubioną. Za dodatkowy kolor czcionki lub tła
obowiązują dopłaty.

W wydaniu wtorkowym ukazują się ogłoszenia zamówione i opłacone najpóźniej do piątku
 Sprzątanie siłowni praca
ÔÔ Poszukujemy pracowni Zapisy
na protezy
NFZ,
ÔÔ POŻYCZKI krótkoterminoÔÔ KUPIĘ
książki
STARE
nieruchomości
zmianowa. Gliwice lub Zaków ogólnobudowlanych.
Dolnych Wałów 20. Gliwice,
we 32/348-61-68, 504-819- Atrakcyjne warunki.brze
NOWE
UŻYWANE
Dojadę
do
tel.
789
124
962.
32 231-39-95.
Tel.
 KUPIĘ MIESZKANIE ZA
404. Pośrednik CDF S.C.  Skup604287793,
GOTÓWKĘ! Może być zadłuklienta
PŁATNE
GOTÓWKĄ
złomu i metali kolo-602234679,
 szukamy do pracy w Niemżone, z problemem prawnym.
rowych, demontaż
konstrukcji
32 230-90-33.
firmy MATPOL FINANSE Sp.
ÔÔ Protezy
NFZ
czech malarzy, tapeciarzy,
za- zębowe
662330579. inne
737 938na
416.
stalowych, ogrodzeń, pieców,
kwaterowanie,
wynagrodzenie
maszyn itp. Możliwość dojazdu
z o.o.
bez
kolejek.
Tel.
730
710
 Sprzedam mieszkanie
z wagą. Płatność
gotówką.
Bez- zatrudni
ÔÔ Windex
Holding
trl. 015750080555. Firma
 BOUTIQUE LAPLAYA78,
 Malowanie, tapety, gładź
ÔÔ Kupię
wzmacniadwa pokoje, 4 piętro
płatny transport. 515-191-401.
102
Szałsza39m2
k/Gliwic.
Bendkowski
Köln.
odzieżradia,
dla kobiet
z klasą i
inżynierów po studiach.
32 GmbH
w bloku 10 piętrowym. Cena
solidnie szybko tanio. Wyceinne. Gliwice,
11. Tel.
cze,
kolumny
itp.Okrzei
Kolejki
 Wyburzenia
wywózkadry@whs.com.pl
i
125000.
Pośrednikom
dzię6301010
na gratis 721-208-759.
 Zatrudnię pomocnika
601-490-293.
wynoszenie gruzu, piece
kujemy. Tel. 607205695.PIKO, HO, TT. Tel. 607-912na budowie w Gliwicach
kaflowe demontaż. Tanio
 MEBLE SYSTEMOWE,
 WĘGIEL WORKOWANY,
792013569.
503992431.
559. orzech, eko-groszek, flot,
KUCHNIE, materace, zabuzdrowie
dowóz do klienta. Tel. 515Ô
Ô Apteka
dowy,
szafy, Zdrowit
rolety. Tel.zatrudni
32
 ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA
ﬁnanse
191-401.
270-00-09, 695-899-863.
OGÓLNOBUDOWLANEGO
 LAPLAYA78,
Protezy zębowe na NFZÔÔ WĘGIEL
WORKOWANY,
technika
farmaceutycznego
Ô
Ô
BOUTIQUE
ÔÔ KUPIĘ MIESZKANIE
ZAW KNUROWIE) 663- bez kolejek. Tel. 730 710
(PRACA
NA DOorzech, eko-groszek, flot,
 Montaż
bram,
do
aptekiogrodzeń,
w Zabrzu,
adres  POŻYCZKA
odzież dla kobiet
z klasą
i
404-545.
102 Szałsza
k/Gliwic.
GOTÓWKĘ!
Może
być
zadłuWÓD. Bez zaświadczeń,
furtek. Szybko i solidnie. Tel.
email
praca@aptekizdrowit.pl
żone,
z problemem prawnym. inne. Gliwice, Okrzei 11. Tel. dowóz do klienta. Tel. 515minimum
formalności.
602-322-434.
R E K L A M A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zadzwoń:327061048.
737 938 416.
191-401.
nr tel. 783-949-130.
601-490-293.

zdrowie

dam pracę

.

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

 RTV NAPRAWA DOMOWA.
Tel. 32 279-42-79, 605-285957.
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ÔÔ POŻYCZKA PRYWATNA do
25000zł, 10000zł na spłatę
komornika, bez BIK, szybko
32/307-01-15.
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Mieszkańcy
wskazali
patronów ulic

5

Ksiądz Popiełuszko zamiast Karola Marksa, generał
Maczek w miejsce Aleksandra Zawadzkiego, ojciec
Jan Siemiński za Józefa Wieczorka - to na razie tylko
propozycje przesłane przez mieszkańców na biurko
wojewody, ale jest prawdopodobne, że większość
z nich zostanie uwzględniona.
Przypomnijmy, według wykazu
sporządzonego przez Instytut
Pamięci Narodowej do zmiany
zakwalifikowano w Gliwicach aż
34 ulice. Do niedawna nie znaliśmy jednak nowych patronów,
a nawet klucza według, którego
miał nastąpić ich wybór.
– Wojewoda śląski Jarosław
Wieczorek zwrócił się do gliwickich rad osiedlowych o nadsyłanie propozycji nowych nazw.
Mieszkańcy Gliwic wykazali się
dużą aktywnością – w efekcie do
Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
wpłynęła lista propozycji, która
obecnie jest weryfikowana przez
Instytut Pamięci Narodowej – informuje Alina Kucharzewska,
rzecznik wojewody śląskiego.

Na liście znalazły
się następujące
sugestie zmian:
• Małgorzaty Fornalskiej 
Modelarzy
• Władysława Hibnera  Spadochroniarzy
• Hanki Sawickiej  Szybowcowa
• Juliusza Rydygiera  Ludwika Rydygiera
• Franciszka Zubrzyckiego 
Stefana Zubrzyckiego
• ZWM  Jana Czernego
• Henryka Rutkowskiego 
Równa (poprzez przedłużenie
ul. Równej)
• Władysława Kniewskiego
 Szybowcowa (obecna ul.
Hanki Sawickiej), poprzez
przedłużenie ul. Szybowcowej
(obecna ul. Hanki Sawickiej).
• 15 Grudnia  Ofiar Grudnia
1970
• 22 Lipca  Ryszarda Kaczorowskiego
• Maksyma Gorkiego  Anny
Walentynowicz
• Władysława Kniewskiego 
Danuty Siedzikówny – Inki
• Janka Krasickiego  Witolda
Pileckiego
• Leona Kruczkowskiego 
Jana Karskiego
• Róży Luksemburg  Józefa
Mackiewicza
• Karola Marksa  Bł. Jerzego
Popiełuszki
• Lucjana Szenwalda  Alek-

05–11.12.2017
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sego Dawidowskiego
• Wandy Wasilewskiej  Jana
Bytnara – Rudy
• Aleksandra Zawadzkiego 
Gen. Stanisława Maczka
Natomiast w miejsce ulic
Władysława Gomułki, Feliksa
Kona, Feliksa Niedbalskiego,
Wiesława Ociepki, Filipa Sieronia, Józefa Skalskiego, Pawła
Targosza, Edwarda Żabińskiego mieszkańcy osiedla Stare
Gliwice zawnioskowali o nazwy
związane z popularnymi bajkami lub autorami bajek.

Wśród pozostałych
wniosków pojawiły się również
ulice: Słoneczna,
Wesoła, Chmielna, Przedszkolna,
Artystów, a także
nazwy nawiązujące
do postaci związanych z historią
Gliwic: Schabika,
Troplowitza oraz
gliwickich Cichociemnych.
Zaskakująca propozycja, aczkolwiek ponoć bliska sercu wojewody dotyczy ul. Wieczorka. To
jedna z najbardziej prestiżowych
ulic, które będą podlegać dekomunizacji w Gliwicach. Co więcej,
po ostatnich zapowiedziach Magistratu w sprawie budowy woonerfu, możemy być pewni, że
o Wieczorka będzie w niedalekiej
przyszłości głośno. Możliwe jednak, że już za kilka tygodni będzie
to ulica ojca Jana Siemińskiego,
kapelana Śląskiej Solidarności
i gliwickiego podziemia.

Dotychczas (także w środowisku Magistratu) spodziewano
się dość komfortowej z administracyjnego punktu widzenia
„zamiany” Józefa Wieczorka na
pierwszego biskupa diecezji gliwickiej Jana Wieczorka.
– Póki co są to propozycje mieszkańców. Wojewoda nie podjął
jeszcze ostatecznej decyzji, czy
zostaną one wdrożone, nie wydał
również zarządzenia zastępczego. Na szacunek zasługuje jednak fakt, iż mieszkańcy wykazali
się dużą aktywnością i zainteresowaniem tematem – mówi Alina
Kucharzewska. – Z drugiej strony szkoda, iż gliwicki samorząd,
mając kilka miesięcy czasu, nie
zapytał gliwiczan o zdanie i nie
przeprowadził konsultacji ws.
propozycji nazw ulic, podobnie
jak to uczyniły niektóre samorządy w naszym województwie
– podsumowuje.
Zgodnie z tzw. ustawą dekomunizacyjną, zmiana nazw ulic nie ma
wpływu na ważność dokumentów
zawierających nazwę dotychczasową. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne
w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych
oraz uwzględnienia w rejestrach,
ewidencjach i dokumentach urzędowych, w kontekście zmiany
nazwy dokonanej na podstawie
ustawy, będą wolne od opłat.
Wojewoda na wydanie zarządzenia zastępczego w sprawie dekomunizacji miał czas do początku
grudnia. Jak się dowiedzieliśmy,
do Urzędu Wojewódzkiego nie
wpłynęła jednak jeszcze opinia
IPN na temat proponowanych
zmian. Ostateczną decyzję Jarosława Wieczorka powinniśmy
więc poznać dopiero w nadchodzących tygodniach.
Michał Szewczyk

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

6

gliwice

Metamorfoza dawnej Poczty

Wizualizacje: Zalewski Architecture Group

Wiadomo już, że jednym z najemców budynku, gdzie kiedyś mieściła się główna placówka pocztowa,
będzie innowacyjna firma The Software House. Remont obiektu jest już na ukończeniu.

Od kiedy Orange Polska za
7,5 miliona złotych odsprzedała budynek przy ul. Dolnych
Wałów inwestorowi – DL Invest Group z Katowic, wewnątrz i na zewnątrz trwają intensywne prace adaptacyjne.
Przyszły wygląd pomieszczeń
prezentują wizualizacje.

Z zewnątrz budynek
zachowa swój XIX-wieczny charakter,
jednak wnętrze
zyska nowoczesny
design i ciekawe
rozwiązania – zaprojektowane przez

Zalewski Architecture Group. Całość
łączy kreatywną
przestrzeń pracy ze
strefą wypoczynku
i relaksu.

Dach nad salą, w której uprzednio przyjmowani byli klienci
poczty, zaadaptowano na
przestronny, drewniany taras
z efektownym przeszkleniem.
Przeprowadzkę do nowej sie-

dziby zaplanowano na przełom
2017/2018 r. Oprócz The Software House w budynku znajdą
się też inne firmy, ale wszystkie
szczegóły inwestycji nie są jeszcze znane.

Firma The Software House
zajmie niemal dwa piętra zabytkowego budynku. W nowej
przestrzeni znajdą się chillout
roomy przeznaczone do wyciszenia i spokojnej pracy oraz
duża, wielofunkcyjna sala,
w której będą odbywać się m.in.
spotkania dla programistów
z regionu, organizowane od
kilku lat przez gliwickie przedsiębiorstwo.

– W ostatnich latach branża
informatyczna przeżywa prawdziwy boom. Gliwice pod tym
względem rozwijają się bardzo
dobrze, a miasto bywa nazywane „polską Doliną Krzemową”
– podkreśla Mateusz Kubiczek,
prezes zarządu The Software
House w rozmowie z Miejskim
Serwisem Informacyjnym.
– W naszej firmie pracują
uzdolnieni ludzie z całego Śląska, a ich liczba przekroczy
niedługo setkę. Stąd decyzja
o zmianie biura. Dlaczego akurat stara poczta? Wiele firm
woli stawiać nowe budynki,
ale my postanowiliśmy pójść
trochę pod prąd. Pracujemy
nad projektami z całego świata, ale czujemy się wciąż lokalną, gliwicką spółką. Dlatego,

zamiast wznosić szklany biurowiec, wolimy zainwestować
w starą pocztę. Chyba trudno
o bardziej symboliczny dla
mieszkańców miasta budynek
– dodaje Kubiczek.
The Software House tworzy
aplikacje komputerowe i mobilne. Firma powstała w 2012
roku i od początku działalności jest związana z Gliwicami.
Tylko w tym roku zajęła wysokie lokaty w kilku kategoriach
polskiego zestawienia Computerworld TOP 200, a także
w międzynarodowym rankingu
Deloitte Technology Fast 50
– jako jedna z najszybciej rozwijających się firm technologicznych w całej Europie Środkowej.


(żms)/UM(mf)

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

Ceny
wody
bez
zmian

Zbigniew Wygoda w PO i Jarosław Wieczorek w PiS zostali wybrani na przewodniczących swoich partii w Gliwicach. Dla wojewody Wieczorka wynik głosowania
to spodziewana kontynuacja i umocnienie pozycji w strukturach PiS, dla Wygody
natomiast to coś nowego – wcześniej PO w Gliwicach kierowali posłowie, najpierw
Andrzej Gałażewski, a ostatnio Borys Budka
– Dziękuję Koleżankom i Kolegom za oddane głosy i zaufanie, którego postaram się
nie zawieść. Przed nami dużo
pracy u podstaw – napisał
Wygoda na facebooku. – Jest
u nas wielu mądrych, dobrych
ludzi, którzy są w stanie pokazać, że na szczeblu samorządu
miejskiego najważniejsze jest
skupienie się na merytorycznym działaniu dla wspólnoty
lokalnej. I na tym powinniśmy
przede wszystkim budować
wizerunek – podsumował.

O stosunkowo wysokich na tle kraju cenach wody
w mieście pisaliśmy w czerwcu. W Gliwicach jest
drożej niż w Poznaniu, Wrocławiu czy Opolu.
gdzie sesja została zaplaSą jednak dobre wie- wice,
nowana pod koniec listopada.
ści. W nadchodzącym Stawki będą obowiązywać od
stycznia 2018 r. do dnia 31
roku kwoty rachunków 1grudnia
2018 r.
za wodę i ścieki przy
Poniżej obowiązujące ceny.
tym samym zużyciu
Cena za 1 m3
nie zmienią się.

dostarczanej wody:

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji informuje, że na
podstawie art. 24 ust. 9a
ustawy z dnia 7 czerwca 2001
r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przedłuża się
czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie gminy Gliwice, Pyskowice,
Sośnicowice i Rudziniec. W tych
miejscowościach radni podjęli
stosowne uchwały.

1. Gospodarstwa domowe –
4,46 (cena netto) / 4,82
(cena brutto)
2. Przemysł i pozstali odbiorcy
– 4,61 (cena netto) / 4,98
(cena brutto)
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1. Wszyscy odbiorcy usług –
6,27 (cena netto) / 6,77
(cena brutto)
Łącznie gliwiczanie za dostawę
wody i odprowadzanie ścieków
płacą 11,59 zł.
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Jarosław Wieczorek (PiS)

PIS ZA WOJEWODĄ, ALE NA
PREZYDENTA
KTOŚ INNY?

Zwolennikami takiego rozwiązania miała być góra partyjna,
która starała się też wywrzeć
wpływ na gliwickich radnych PO
podczas ostatnich głosowań
w Ratuszu (w sprawie uchwały
dotyczącej odpadów komunalnych). W spotkaniach na temat
wsparcia inicjatyw prezydenta
Gliwic brał udział m.in. marszałek województwa śląskiego
Wojciech Saługa, który z kolei
w sobotę wybrany został szefem
śląskiej PO. To od jego decyzji
może więc zależeć strategia
polityczna lokalnych struktur
PO w najbliższych miesiącach.

Wiceprzewodniczącymi koła
PO w Gliwicach zostali: radna
Ewa Potocka, radny Dominik
Dragon i Miłosz Chruściel. Wynik głosowania może (choć nie
musi) oznaczać wzmocnienie
opozycyjnego wobec gliwickiego
Magistratu skrzydła gliwickiej PO.
W ostatnich miesiącach pojawiały się plotki o współpracy Koalicji
dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza
z Platformą Obywatelską, a nawet wystawieniu wspólnego kandydata w przyszłorocznych wyborach samorządowych (miałby nim
być urzędujący prezydent).

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków:

O wysokości stawek nie zdecydowała jeszcze gmina Zbrosłar

PO: MIĘDZY
MIASTEM
A REGIONEM

poseł Jarosław Gonciarz (9
głosów) i radny osiedlowy Łukasz Chmielewski (7 głosów).
Czy ktoś z tej trójki wystartuje
w przyszłorocznych wyborach
prezydenckich? Partia nie wyznaczyła jeszcze kandydata, ale
nieoficjalnie mówi się, że jeśli
nie będzie to Jarosław Wieczorek, PiS postawi właśnie
na Jarosława Gonciarza, który
nim jeszcze zaczął pracę na
Wiejskiej, był w latach 20102015 radnym w Gliwicach.

Mniej skomplikowana sytuacja
panuje w gliwickim PiS. Nominacja na wojewodę śląskiego
Jarosława Wieczorka w jasny
sposób rozłożyła układ sił, czyniąc z byłego radnego naturalnego lidera swojej formacji.
W sobotę wybory wygrał jednogłośnie, a do zarządu komitetu
gliwickiego PiS wszedł także
.
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Kto odśnieża chodniki?

W czwartek, zgodnie z prognozami intensywnie sypnęło
śniegiem. Przy tej okazji warto przypomnieć na kim spoczywa obowiązek odśnieżania i jakie konsekwencje grożą
tym, którzy się z niego nie wywiążą.
Właściciel nieruchomości,
spółdzielnia mieszkaniowa
oraz wspólnota musi zadbać
o usunięcie śniegu z chodnika
do niej przylegającego. Oprócz
tego obowiązek ten realizowany
jest przez ZDM i MZUK.
Zarząd Dróg Miejskich zajmuje się
około 840 tysięcy m2 chodników
i ścieżek rowerowych. Jak podaje Miejski Serwis Informacyjny,
jednostka reaguje na wszelkie
opady atmosferyczne i nagłe
zmiany temperatur, które potrafią

wywołać niebezpieczną śliskość
na miejskich traktach i przy przystankach autobusowych.

cjalne dyżury na terenach administrowanych przez jednost-

kę we wszystkich dzielnicach
Gliwic, czyli odpowiadają za
odśnieżanie alejek i schodów,
m.in. w parkach Chopina, Chrobrego, Starokozielskim, Szwajcarii, na placu Grunwaldzkim,
a także na skwerach (m.in.
Dessau, Doncaster, Rzeźniczy,
Kościuszki, Korczoka), na placu
Krakowskim, placu Piłsudskiego, na cmentarzach komunalnych, cmentarzu radzieckim, na
placach zabaw (m.in. przy ul.
Dzionkarzy, Hutniczej, Gwiazdy

Kontakt telefoniczny
z koordynatorem Akcji
„Zima" w ZDM-ie możliwy jest pod numerami
telefonów 607-606-225
oraz 607-584-607.

Warto wiedzieć, że
nie wszystkie drogi
i chodniki znajdują się
w gestii ZDM i MZUK.
Część z nich należy do
innych zarządców np.
spółdzielni mieszkaniowych czy wspólnot.
Chodniki, które przylegają
bezpośrednio do prywatnych
posesji, powinni zawsze utrzymywać w należytym stanie ich
właściciele.
– Idziesz śliskim bądź nieodśnieżonym chodnikiem w centrum
miasta? Zgłoś to koordynatorowi
Akcji "Zima" w Zarządzie Dróg
Miejskich bądź w Miejskim Za-

„Akcję Zima” prowadzi też Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
Pracownicy MZUK pełnią spe-

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

Polarnej, Horsta Bienka) i boiskach. Odśnieżają też dachy
obiektów administrowanych
przez MZUK.

www.gazeta-miejska.pl

rządzie Usług Komunalnych – zachęca magistrat na łamach Miejskiego Serwisu Informacyjnego.

Kary za
nieodśnieżanie
Obowiązek odśnieżania przed
własną posesją wynika z art.
117. kodeksu wykroczeń Nieutrzymywanie czystości i porządku w obrębie nieruchomości
i higieny w środkach transportu: § 1. Kto, mając obowiązek
utrzymania czystości i porządku
w obrębie nieruchomości, nie
wykonuje swoich obowiązków
lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez
właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu
sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze
grzywny do 1500 złotych albo
karze nagany.

(żms)/MSI
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IKEA w Zabrzu za dwa lata
Pod koniec 2019 roku, a nie jak pierwotnie planowano w przyszłym roku, powstanie kompleks
handlowo-rozrywkowy IKEA w Zabrzu. Inwestycja, będzie dobrze skomunikowana z Gliwicami.
W grudniu ogłoszony zostanie przetarg na wykonawcę przebudowy układu drogowego wokół
centrum, w tym połączenie z węzłem DTŚ na wysokości Zaborza.
MARIAŻ ŚLĄSKA
I SKANDYNAWII

czwarta powierzchni została już
wynajęta.

Wśród najemców są
m.in. sklepy sportowe, sklepy RTV/AGD,
lokale gastronomiczne, księgarnie, salony optyczne i biura
podróży. Na terenie
zabrzańskiej IKEA
powstanie też 8-salowe kino sieci Helios
z miejscami dla ok.
1500 widzów.

W ramach prac drogowych powstanie m.in. pięć rond, ścieżki
rowerowe oraz nowe drogi dojazdowe. Jednocześnie trwają prace
projektowe związane z rewitalizacją terenu poprzemysłowego, na
którym zostanie stworzona przestrzeń rozrywkowo-edukacyjna.

W jej ramach inwestor, firma IKEA
Centres zapowiada
budowę ogrodu botanicznego, amfiteatru, sztucznej plaży,
fontanny, miejsc do
grillowania, ścieżek
rowerowych i biegowych oraz trasy dla
narciarzy biegowych
i ogrodzonego miejsca dla osób z psami.

NAJPIERW MIAŁY
BYĆ GLIWICE
Przypomnijmy, kilka
lat temu szwedzka firma rozważała
realizację inwestycji
w Gliwicach. Wykupione zostały nawet tereny przy ul.
Pszczyńskiej. Ostatecznie odstąpiono
od tych planów, a na
sprzedanych działkach znajduje się
w tej chwili Centrum
Handlowe Europa
Centralna.

Założenia szwedzkiego koncernu
zakładają, by w nowym centrum
współgrały akcenty skandynawskie i śląskie.
– To współbrzmienie ma być zauważalne zarówno w architekturze, jak i w szczegółach oferty,
wybiegającej znacznie poza ofertę
sprzedażową. Zasadniczą ideą
jest połączenie w jednym obiekcie
cech charakterystycznych dla obu
kultur i środowisk – informowała
w pierwszych informacjach prasowych IKEA Centres.

NIE TYLKO IKEA
– TAKŻE 130 INNYCH LOKALI
Łączna powierzchnia całego kompleksu ma wynieść ok. 87 tys. m2,
a wewnątrz znajdzie się miejsce
dla ponad 130 lokali. Co ciekawe, choć do oddania inwestycji
jeszcze ponad dwa lata, jedna
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Wizualizacje: materiały prasowe ikea

Szacuje się, że pracę na terenie
kompleksu znajdzie co najmniej
kilkaset osób. Inwestycja powinna
być gotowa pod koniec 2019 roku,
czyli rok później względem pierwotnych zapowiedzi (2018 rok).
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W połowie 2014 roku IKEA wygrała przetarg na zakup gruntów
w Zabrzu. Na zakup ziemi spółka
wydała 22 miliony złotych.

Michał Szewczyk
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32 230 77 43
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Data: 8 grudnia 2017
Godzina: 16:00-20:00
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Gliwice
ul. Rybnicka 207

Data: 9 grudnia 2017
Godzina: 10:00-18:00
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co, gdzie, kiedy

W Kulturalnej Ściądze każdy znajdzie
coś dla siebie. Repertuar kin, teatrów,
koncerty muzyki rozrywkowej i poważnej, wystawy i spotkania. Z nami
niczego nie przegapisz.
6.12 środa
4art klub muzyczny – Gliwice,
ul.Wieczorka 22
• 20.00 The JazzMiglance na
mikołajki
Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.30 Młynarski. Piosenka finałowa
• 18.15 Photon
• 20.15 Manifesto
Duża sala
• 13.00 Cicha noc – Seans seniora
• 17.15 Mikołajki w kinie Amok
• 20.15 Serce Miłości
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 16.00 Mikołaj w każdym w nas
• 17.30 Mikołaj w każdym w nas

7.12 czwartek
Dom Muzyki i Tańca – Zabrze, ul.
ul. Gen. de Gaulle’a 17
• 20.30 Kabaret Młodych Panów
– Bogowie
Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.45 Mikołaj w każdym z nas
• 18.15 Photon
• 20.15 100 filmów w 100 minut
Duża sala
• 16.00 Najlepszy
• 18.00 Cicha noc
• 20.00 Serce Miłości

Zabójca doskonały ma tylko 24 godziny, aby odnaleźć
ludzi, którzy zgładzili jego rodzinę. Zrobi wszystko, aby przy życiu nie pozostał żaden świadek. W
rolach głównych: Ethan Hawke („Dzień próby”),
Rutger Hauer („Łowca androidów”) i Liam Cunningham („Gra o tron”). „24 godziny do śmierci”
to nowy film producentów hitów: „John Wick”,
„Sicario” i „Niezniszczalni”. Autorem muzyki, która
nadaje akcji zabójczego tempa odpowiada Tyler
Bates – twórca niezapomnianych soundtracków
do obrazów: „300”, „Watchmen: Strażnicy”,
„Strażnicy Galaktyki” czy „Atomic Blonde”. Travis Conrad (Ethan Hawke) jest płatnym zabójcą,
który podejmuje się najtrudniejszych zleceń w najbardziej niebezpiecznych zakątkach świata. Jego kolejna misja miała polegać na schwytaniu
kobiety super-szpiega. W trakcie konfrontacji ze swoim celem, Travis zostaje śmiertelnie raniony, a kobiecie udaje się uciec. Dzięki eksperymentalnej operacji, płatny zabójca powraca
do życia, ale tylko na jedną dobę. Ma 24 godziny, aby odnaleźć swoją pogromczynię zanim
jego serce się zatrzyma. Wkrótce jednak okaże się, że to nie ona jest jego prawdziwym wrogiem. Po odkryciu prawdy, Travis rusza na poszukiwanie ludzi, którzy są odpowiedzialni za
śmierć jego ukochanej żony i dziecka. Czas, który ma na zemstę kurczy się nieubłaganie.

wizualna. Wykład: dr hab. Grażyna
Kubica-Heller / Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona

Dom Muzyki i Tańca, Zabrze, ul. Gen. de Gaulle'a 17
7 grudnia, czwartek, godz. 20:30
• 18.00 Rozsiani po Europie. Żydzi z Wiednia. Spotkanie z Beatą i
Pawłem Pomykalskimi – podróżnikami z Gliwic / Wstęp wolny, liczba
miejsc ograniczona

8.12 piątek
Klub Studencki Spirala – Gliwice,
ul. Pszczyńska 85

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 16.00 Mikołaj w każdym w nas
• 17.30 Mikołaj w każdym w nas

• 21.00 Digital Ballet / ELEKTROlinia IV
• Furrier • Luke Caspi • Addy-Z
• Dziq

Dom Pamięci Żydów Górnośląskich – Gliwice, ul. Księcia Józefa
Poniatowskiego 14

Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 15.15 Manifesto

Kino studyjne Amok

• 17.00 Młynarski. Piosenka finałowa
• 18.45 Serce Miłości
• 20.15 Nasz najlepszy rok
Duża sala
• 16.00 Cicha noc
• 18.00 Najlepszy
• 20.00 Zabicie świętego jelenia

9.12 sobota

Dom Muzyki i Tańca – Zabrze, ul.
ul. Gen. de Gaulle’a 17
• 18.00 Andrzej Piaseczy – koncert
Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Teatralny 1
• 17.00 Scrooge. Opowieść Wigilijna

CK Wiatrak – Zabrze, ul. Wolności 395

Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 15.15 Manifesto
• 17.00 Młynarski. Piosenka finałowa
• 18.45 Serce Miłości
• 20.15 Nasz najlepszy rok
Duża sala
• 16.00 Cicha noc
• 18.00 Najlepszy
• 20.00 Zabicie świętego jelenia

Czytelnia Sztuki – Gliwice, ul.
Dolnych Wałów 8a
• 18.00 Projekt Augusta Sandera
a ówczesna fotografia etnograficzna i współczesna antropologia

Gliwice,
ul. Dolnych Wałów 3

07.12
godz. 20.15

100 filmów
w 100 minut
krótki metraż

100 FILMÓW W 100 MINUT to międzynarodowy festiwal z Ukrainy, którego
organizatorem jest Kiev International
Short Film Festival. Program festiwalu
to energetyczna mieszanka stylów, gatunków i tematów.

4art klub muzyczny – Gliwice,
ul. Wieczorka 22
12 grudnia, wtorek, godz. 20:00

Klub Studencki Spirala – Gliwice,
ul. Pszczyńska 85
• 18.00 Nocne Granie w Planszówki – Finał

Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 18.00 Młynarski. Piosenka finałowa
• 20.00 Młynarski. Piosenka finałowa

• 20.00 Jelonek – koncert

KAJETAN DROZD
SOLO

Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 18.00 Młynarski. Piosenka finałowa
• 20.00 Młynarski. Piosenka finałowa
Dom Pamięci Żydów Górnośląskich – Gliwice, ul. Księcia Józefa
Poniatowskiego 14
• 15.00 W ramach cyklu: Spotkania z Kresami Rzeczpospolitej
Między Chanuką, Pasterką a Jordanem. Święta na Kresach.
Spotkanie poprowadzi Tomasz
Kuba Kozłowski / Wstęp wolny,
liczba miejsc ograniczona

Teatr Miejski w Gliwicach – ul.
Nowy Świat 55/57
• 16.00 W kole – spektakl dla
dzieci / scena mikro

• 16.00 Spotkanie bożonarodzeniowe "Witaj Gwiazdko Złota" –
organizator OPP 4 "CET"
• 20.00 Młynarski. Piosenka finałowa

Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 15.15 Manifesto
• 17.00 Młynarski. Piosenka finałowa
• 18.45 Serce Miłości
• 20.15 Nasz najlepszy rok

12.12 wtorek

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Młynarski. Piosenka finałowa
• 20.00 Młynarski. Piosenka finałowa

11.12 poniedz.
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4

A N D R Z E J

4art klub muzyczny – Gliwice,
ul.Wieczorka 22
• 20.00 Kajetan Drozd Solo
Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 15.15 Młynarski. Piosenka finałowa
• 17.00 Manifesto
• 18.45 Serce Miłości
• 20.15 Nasz najlepszy rok
Duża sala
• 16.00 Cicha noc
• 18.00 Na karuzeli życia
• 20.00 Zabicie świętego jelenia

P I A S E C Z N Y

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

Selekcjonerzy postawili twórcom filmowym tylko jedno ograniczenie – film musi
zmieścić się w 100 sekundach.
W zeszłym roku zobaczyliśmy śmierć
w kosmosie i sukienkę ślubną wykonaną ze spadochronu, przyjrzeliśmy się
efektom przedawkowania kofeiny, poznaliśmy człowieka-Croissanta oraz
smutne króliki wielkanocne. Co czeka nas tym razem? Przekonaj się sam!

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

• 16.00 Świąteczna Gala Volksmusik – 2017
Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 17.00 Scrooge. Opowieść Wigilijna

www.gazeta-miejska.pl

Dom Muzyki i Tańca, Zabrze, ul. Gen. de Gaulle'a 17
9 grudnia, sobota, godz. 18:00
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Industrialne dziedzictwo
okiem obiektywu

fot. Leszek Kowalski

fot. Krzysztof Szlapa

PRACE MŁODYCH FOTOGRAFÓW Z KILKU KRAJÓW MOŻNA OGLĄDAĆ W ŁAŹNI ŁAŃCUSZKOWEJ

Prace będące pokłosiem III Międzynarodowego Sympozjum Fotograficzno-Socjologicznego
„Asymilacja człowieka w przestrzeni poindustrialnej” podziwiać można w Łaźni Łańcuszkowej
przy ul. Wolności. Zdjęcia wykonali autorzy z Polski, Francji i Czech.
Tegoroczna edycja sympozjum
miała miejsce w maju. – To już
trzecia odsłona przedsięwzięcia. Poprzednie także dotyczyły tematyki poprzemysłowej
– mówi Arkadiusz Gola, znany
zabrzański fotografik. – My na
Górnym Śląsku, w Zabrzu, Katowicach, jak również w okolicach czeskiej Opavy, mamy
podobne dziedzictwo poprzemysłowe. Postanowiliśmy zaprosić do udziału w sympozjum
uczniów szkół plastycznych
Górnego Śląska i Czech oraz
studentów. Osoby, które zajmują się fotografią. Chcieliśmy, by
spojrzeli oni na ten region, na
Zabrze, poprzez obiektywy swo-

ich aparatów. Głównie chodziło
o to, by otworzyć ich na to, jak
dziś można postrzegać krajobraz poprzemysłowy i zobaczyć
człowieka, który funkcjonuje
w takim mieście – dodaje.
Uczestnicy sympozjum fotografowali Zabrze przez dwa
dni. Każdy z nich przygotował 10-15 zdjęć. Wybrane
prace oglądać można teraz w Łaźni Łańcuszkowej.
– Przy wyborze zdjęć kierowałem
się przede wszystkim tym, aby
wystawa stała się spójną całością, opowiadała jakąś historię
o mieście, tak, by widz przychodząc tu, miał zbudowaną jakąś
narrację i zobaczył to miasto

pokazane przez wielu autorów
– zwraca uwagę Arkadiusz
Gola.
Jedną z uczestniczek pleneru
fotograficznego była Francuzka
Lea Arnaud. Jak sama podkreśla, postanowiła wziąć udział
w tym przedsięwzięciu, by zdobyć nowy rodzaj doświadczeń.
– To dla mnie sposób na odkrycie trochę innej kultury. Nie
znałam dotąd tej części Polski
i chciałam to zmienić, poznać
nowych ludzi, zobaczyć, w jaki
sposób realizują się oni w fotografii. Dla mnie fotografia
to rodzaj zachowania pewnych
rzeczy, zatrzymania ich w czasie. Kiedyś byłam w opuszczo-

nym domu i pomyślałam wtedy,
że dobrze by było zachować
ten czas. Bardzo lubię fotografować miejsca opuszczone
– mówi Lea Arnaud.
Sympozjum zorganizowane zostało przez zabrzański samorząd oraz Śląski Uniwersytet
w Opawie, Uniwersytet Śląski
w Katowicach, Związek Polskich Artystów Fotografików,
Instytut Twórczości Fotograficznej, Ogólnokształcącą Szkołę
Sztuk Pięknych w Zabrzu, Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu oraz Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. Wystawa będzie czynna do końca
roku.
(hm)

Wernisaż wystawy w Łaźni Łańcuszkowej

W ZABRZU POWSTAŁA SALA DO REHABILITACJI DZIECI Z ZABURZENIAMI INTEGRACJI WRAŻEŃ SENSORYCZNYCH

W trosce o prawidłową pracę zmysłów
Sala do terapii integracji sensorycznej otwarta została w poniedziałek w Ośrodku Rehabilitacji
Dzieci Niepełnosprawnych przy
ul. 3 Maja w Zabrzu. Projekt został
zrealizowany w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego.

Sala została bogato wyposażona

05.12–11.12.2017
(nr
855)
05–11.12.2017 (nr
855)

Terapią integracji sensorycznej objęte
są dzieci z zaburzeniami przetwarzania sygnałów płynących z otoczenia.
Ma ona na celu przywrócenie prawidłowej pracy zmysłów w codziennym

funkcjonowaniu. Nowa sala ułatwi
dostęp do terapii, która obecnie jest
stosunkowo mało rozpowszechniona.
Sala będzie dostępna dla wszystkich pacjentów z Zabrza, ale będą
z niej mogły korzystać również dzieci
z okolicznych miast. Zastosowane tu
formy rehabilitacji mają wspomagać
ogólny rozwój dzieci, kompensować
ich zaburzenia rozwojowe, a także
pomagać rodzicom w zrozumieniu
dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej.
(hm)

www.gazeta-miejska.pl

Z rehabilitacji mogą korzystać
mieszkańcy Zabrza i okolicznych miast
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Samorząd województwa nagrodził gminy
i osoby działające na rzecz rodzin

Zabrze przyjazne
dla rodziny

Nagrody wręczono podczas
uroczystości w Sali Sejmu Śląskiego

Statuetki „Gmina Przyjazna Rodzinie 2017” oraz „Przyjaciel Rodziny 2017”
trafiły w ubiegłym tygodniu do Zabrza. Nagrody zostały przyznane w konkursach
organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej we współpracy
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

– Rodzina ma wiele odbić. Istnieje rodzina samotnego rodzica,
pełna, wielopokoleniowa. Każda
wymaga stałej pomocy. Zadania
wspomagające wykonują zarówno
mopsy, organizacje pozarządowe,
jak i samorządy. Jest wiele gmin,
które w dziedzinie zwiększania
standardów życia rodzinnego prowadzą praktyki niestandardowe,
ponadprogramowe, którym się
po prostu chce pomagać – mówi
Małgorzata Ochęduszko-Ludwik
z Zarządu Województwa Śląskiego. – Polityka miejska powinna
być nakierowana na wspieranie
rodzin, ponieważ to one stanowią

fundament społeczeństwa. Rodziny mają czuć się dobrze w swoim
środowisku. Poprzez bliskość
obiektów edukacyjnych oraz kulturalnych należy im to życie ułatwić,
a także dołożyć wszelkich starań,
aby zadowolenie z jego jakości
było jak największe – dodaje.
Zabrze znalazło się wśród trzech
gmin województwa śląskiego realizujących najbardziej wartościowe inicjatywy przyjazne rodzinie.
Pozostałe to Czeladź i Mszana.
– Staraliśmy się pokazać te samorządy, które w odniesieniu do
potrzeb, jakie w nich występują,
podejmują takie inicjatywy, które

w maksymalnie efektywny sposób
wspierają rodziny – podkreśla Bożena Borowiec, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
Statuetkami „Przyjaciel Rodziny
2017” wyróżniono z kolei po raz
pierwszy osoby fizyczne zasłużone
dla regionalnej polityki prorodzinnej, które prowadzą lub prowadziły
efektywne działania na rzecz rodzin. Jedną z nagród otrzymał Jan
Szulik, koordynator ds. uzależnień
przy Urzędzie Miejskim w Zabrzu.
– Podejmuję działania na rzecz
rodzin nie dla wyróżnień, ale dlatego, że czuję taką potrzebę. Zależy mi, żeby rodziny coś z tego

miały, żeby miasto i Śląsk coś
z tego miały – zaznacza Jan Szulik.
– A jeśli kapituła dostrzegła i doceniła te działania, mogę się tylko
cieszyć – dodaje.
Wręczenie nagród stanowiło
zwieńczenie konferencji „Rodzina
jest najważniejsza…”. Była ona
m.in. okazją do zaprezentowania
planu profesjonalnego wspierania rodziny na lata 2017-2020.
Zawiera on pakiet szkoleń skierowanych do pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy
zastępczej, którzy swoje działania
prowadzą na terenie województwa
śląskiego.
(hm)

Statuetkę odbiera Jan Szulik

PODSUMOWANO KOLEJNĄ EDYCJĘ KAMPANII „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”

Stawiają na profilaktykę
Aż 54 zabrzańskie placówki
oświatowe wzięły udział w tegorocznej edycji kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy
Umysł”. Podejmowane w ostatnich miesiącach działania podsumowano podczas spotkania w
Miejskim Ośrodku Kultury.

Laureaci konkursów otrzymali nagrody
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– Kampania kierowana jest właściwie do każdego mieszkańca naszego

miasta. Koncentruje się co prawda
na uczniach szkół podstawowych
i gimnazjalnych, ale trafia także
do rodziców, nauczycieli i innych
mieszkańców. Ta kampania łączy
pokolenia – zwraca uwagę Urszula
Koszutska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu
i jeden z koordynatorów akcji.
W tegorocznej kampanii wzięło udział
30 szkół podstawowych, 22 gim-

www.gazeta-miejska.pl

nazja, Ognisko Pracy Pozaszkolnej
nr 3 oraz Miejska Bursa Szkolna.
Młodzież uczestniczyła w konkursach, które miały na celu rozwijanie
różnych umiejętności i zainteresowań młodych ludzi. Najlepsi zostali
nagrodzeni. W tym roku laureatów
konkursów było łącznie 26.
– My w Zabrzu robimy rzeczy
konkretne, które nastawione
są na to, żeby coś dawały spo-

łeczeństwu. Myślę, że to nam
się udaje – uśmiecha się Jan
Szulik, koordynator ds. uzależnień
przy Urzędzie Miejskim w Zabrzu.
O oprawę artystyczną listopadowej uroczystości zadbali uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej
I i II stopnia w Zabrzu oraz grupy
taneczne „Alarm” i „Elektra” ze
Szkoły Podstawowej nr 3 w Zabrzu.
(hm)
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