
– Naukowe monografie są po-
trzebne, ale historia Zabrza 
pisana przez jego mieszkań-
ców ma niespotykany walor 
autentyzmu i emocjonalnej siły. 
Doświadczenia zgromadzone 
podczas pracy nad dotychcza-
sowymi wydawnictwami i tą 
publikacją pokazały, jak wielki 
mamy szacunek do tradycji i ko-
rzeni, które stworzyły podwaliny 
nowoczesnego miasta – pod-
kreśla prezydent Zabrza Małgo-
rzata Mańka-Szulik.
„Nasze Mikulczyce” to piąty 
album z serii przybliżającej 

dzielnice Zabrza. Wcześniej 
ukazały się wydawnictwa opo-
wiadające o Biskupicach, Koń-
czycach, Pawłowie i Rokitnicy. 
W najnowszym albumie, który 
jest najobszerniejszym z cyklu, 
tradycyjnie już nie zabrakło 
unikatowych zdjęć, nostalgicz-
nych wspomnień i barwnych 
opowieści ludzi, którzy nieraz 
spędzili w dzielnicy całe życie. 
W powstanie książki zaanga-
żowało się 62 autorów, którzy 
przygotowali 94 teksty. Na 350 
stronach zaprezentowano 641 
fotografii, a indeks zawiera aż 

1704 nazwi-
ska osób zwią-
zanych z dziel-
nicą. 
– Chciałbym, żeby-
śmy spojrzeli na ten al-
bum jako jedną z książek skła-
dających się na historię Zabrza 
– mówi Tomasz Iwasiów, dyrek-
tor Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Zabrzu, która zajmuje się 
przygotowaniem cyklu. – Mamy 
już zatem historię, która dawno 
przekroczyła tysiąc stron, obej-
muje kilka tysięcy fotografii, 
w której pojawiają się tysiące 

nazw isk , 
a przecież nie 

jesteśmy jeszcze nawet na pół-
metku – dodaje.
Goście poniedziałkowej promo-
cji mieli okazję obejrzeć m.in. 
występ związanego z Mikulczy-
cami chóru Resonans con tutti. 
Na scenie zaprezentowały się 
także młode artystki z zespołu 
Mak.   (hm)  
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Ukazał się kolejny album z wyjątkowej 
serii prezentującej dzielnice Zabrza
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Promocję wydawnictwa 
uświetnił występ chóru 

Resonans con tutti

1704 nazwi-
ska osób zwią-
zanych z dziel-

– Chciałbym, żeby-
śmy spojrzeli na ten al-
bum jako jedną z książek skła-

nazw isk , 
a przecież nie 

Mikulczyce oczami 
mieszkańców

Ponad 90 tekstów i około 640 zdjęć zgromadzonych na 350 stronach. 
Tak w największym skrócie można opisać najnowszy album z cyklu 
prezentującego dzielnice Zabrza. W Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 
odbyła się w poniedziałek promocja wydawnictwa „Nasze Mikulczyce”.

Bohaterowie albumu otrzymali 
pamiątkowe egzemplarze z rąk 

prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik 
i dyrektora Tomasza 

Iwasiowa

Najnowsza książka z serii ma aż 350 stron

Co,
Gdzie, 
Kiedy
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Na najbliższej sesji Rady Miasta radni będą głosować nad pomysłem wzniesienia Pomnika Powstań Polskich na 
Placu Krakowskim. – Uchwała to tylko wyrażenie zgody na inwestycję. Cała inicjatywa oraz zebranie środków 
jest w rękach pomysłodawców – mówi nam Marek Jarzębowski, rzecznik prezydenta Gliwic.

12-metrowy pomnik na Placu Krakowskim?

O powstanie pomnika zawnio-
skował kilka lat temu gliwicki 
oddział Stowarzyszenia Pamięci 
Armii Krajowej, który zwrócił się 
do Magistratu z prośbą o wska-
zanie miejsca, gdzie będą mogły 
odbywać się uroczystości zwią-
zane z historią Polski. Pomnik 
ma być punktem, wokół którego 
takie zgromadzenia będą się 
koncentrować. Monument zlo-
kalizowany zostanie u wejścia 
na Plac Krakowski od strony ul. 
Wrocławskiej (wąskie przejście 
między trybunami widowni). 

 – Decyzja o lokalizacji i propo-
zycja umiejscowienia pomnika 
i jego otoczenia w tym, a nie 
innym miejscu, jest wynikiem 
dyskusji i ewolucji poglądów 
przedstawicieli Komitetu Budowy 
Pomnika i władz miasta – czyta-
my w załącznikach do uchwały.

Z inicjatywy środo-
wiska AK-owskiego 

powstał już szczegó-

łowy projekt żelbe-
towego obelisku. 

Będzie miał około 12 
metrów wysokości, 

granitową podstawę 
i kolumnę zwieńczo-

ną rzeźbą. 

Napisy na pomniku wykonane 
mają zostać z nierdzewnych li-
ter umieszczonych na płytach 
z szlifowanego jasnego marmu-
ru lub granitu.

Pomnik Powstań Polskich ma 
upamiętniać wszystkie najważ-
niejszy zrywy niepodległościowe 
w historii kraju. Zgodnie z ży-
czeniem pomysłodawców mają 
to być:
 na tablicy czołowej: Powsta-

nie Listopadowe (1830r.), 
Powstanie Lwowskie 
(1918r.), Trzecie Powstanie 
Śląskie (1921r.), Powstanie 
Solidarności (1980r.); 

 na tablicy prawej: Konfe-
deracja Barska (1768r.), 

Powstanie Krakowskie 
(1846r.), Powstanie Wielko-

polskie (1918r.), Powstanie 
Warszawskie (1944r.);

 na tablicy lewej: Powstanie Wiel-
kopolskie (1806r.), Powstanie 
Styczniowe (1863r.), Drugie 
Powstanie Śląskie (1920r.), 
Strajki Robotnicze (1970r.);

 na tablicy tylnej: Insurekcja 
Kościuszkowska (1794r.), 
Powstanie Wielkopolskie 
(1848r.), Pierwsze Powsta-
nie Śląskie (1919r.), Po-
znański Czerwiec (1956r.)

Jeżeli w czwartek radni wyrażą 
zgodę na inwestycję, budowa 
pomnika zostanie sfinalizowa-
na z funduszy pochodzących od 
sponsorów i zbiórki publicznej.

Plac Krakowski przechodzi 
w ostatnich miesiącach gruntow-
ne zmiany. Miasto zdecydowało 
o przeniesieniu większości im-
prez rozrywkowych na teren Hali 
Gliwice lub Parku Chrobrego. Na 
popularnym "Kraku" Magistrat 
planuje utrzymać jedynie część 
uroczystości o charakterze oficjal-
nym, jak np. rocznica Konstytucji 
3 Maja.
� Michał�Szewczyk

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

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach zaku-
pił w tym roku nową ozdobę świąteczną. Zostanie ona 
zamontowana na skwerze nad tunelem, przez który 
biegnie średnicówka.
Wykonawca choinki został wy-
łoniony w ramach przetargu. 
Jest to firma ADAL z Wrocła-
wia. W terminie do 15 grudnia 
ma zrealizować zamówienie 
publiczne, polegające na do-
stawie i montażu świątecznej 
dekoracji.

Sztuczne drzewko 
będzie miało do-

celowo 18 metrów 
wysokości. 

Składa się z segmentów, które 
ułatwiają montaż. Koszt zaku-

pu ozdoby wyniósł 209 tysięcy 
złotych.
Przestrzeń nad tunelem nie za-
chęca mieszkańców do spędza-
nia tam czasu. Ustawienie nowej 
choinki na kilka tygodni może 
sprawić, że miejsce po dawnym 
targowisku znów zatętni życiem.

Nowe drzewko nad DTŚ



inne
 Ô BOUTIQUE LAPLAYA78, 

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

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

 Ô WĘGIEL WORKOWANY, 
orzech, eko-groszek, flot, do-
wóz do klienta. 515-191-401.
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 Ô POŻYCZKI krótkotermino-
we 32/348-61-68, 504-819-
404. Pośrednik CDF S.C. 
firmy MATPOL FINANSE Sp. 
z o.o.

dam pracę
 Ô Apteka Zdrowit zatrudni 

technika farmaceutycznego 
do apteki w Zabrzu, adres 
email praca@aptekizdrowit.pl  
nr tel. 783-949-130.

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

 Ô MEBLE SYSTEMOWE, 
KUCHNIE, materace, zabu-
dowy, 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. 
32 279-42-79, 605-285-957.

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

 Ô Transport, przeprowadzki, 
wywóz starych mebli, uprząta-
nie piwnic, strychów, mieszkań, 
garaży, posesji po remontach, 
tel. 503-992-431.

finanse
 Ô POŻYCZKA PRYWATNA do 

25000zł, 10000zł na spłatę 
komornika, bez BIK, szybko 
32/307-01-15.

NOWY ADRES 

W GLIWICACH

P A R T N E R . . . .

 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

nieruchomości
 Ô KUPIĘ MIESZKANIE ZA 

GOTÓWKĘ! Może być zadłużo-
ne, z problemem prawnym. 
Kontakt: 737 938 416.

 Ô Sprzedam lokal użytkowy 
po remoncie. Gliwice, Zwycię-
stwa of. 606893851.

zdrowie
 Ô Protezy zębowe na NFZ 

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

R E k l A m A . . . . R E k l A m A . . . .

R E k l A m A . . . . R E k l A m A . . . .

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.

4

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze www.gazeta-miejska.pl
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  Skup złomu i metali kolo-
rowych, demontaż konstrukcji 
stalowych, ogrodzeń, pieców, 
maszyn itp. Możliwość dojazdu 
z wagą. Płatność gotówką. Bez-
płatny transport. 515-191-401.

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

finanse
  POŻYCZKA NA DO-

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

dam pracę
  Poszukujemy pracowni-

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

usługi
  ! SERWIS KOMPUTE-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ogłoszenie drobne można zamówić na 2 sposoby
w internecie w redakcji

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

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

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

NOWY ADRES 

W GLIWICACH

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

P A R T N E R . . . .

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

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

  Zatrudnię pomocnika 
na budowie w Gliwicach 
792013569.

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

nieruchomości
  KUPIĘ MIESZKANIE ZA 

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

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

zdrowie
  Protezy zębowe na NFZ 

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

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

29.08-04.09.2017 (nr 841)



GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrzewww.gazeta-miejska.pl

5gliwice

14-20.11.2017 (nr 852)12–18.12.2017 (nr 856)

„Zostawcie  
naszego bohatera”

Spalarni tu nie będzie
Na działce przy ulicy Odrowążów prowadzone są prace bu-
dowlane. Wśród mieszkańców gruchnęła plotka, że będzie 
tam spalarnia zwłok.
Niewiele jest osób, którym 
słowo krematorium kojarzyło-
by się pozytywnie, dlatego gdy 
na terenie Sośnicy rozpoczęto 
inwestycję, gliwiczanie miesz-
kający w tym rejonie zaczęli 
się niepokoić o nieprzyjemne 
sąsiedztwo.

Sprawę szybko udało się wy-
jaśnić dzięki radnemu Janowi�
Pająkowi.

Na terenie nieru-
chomości rzeczy-

wiście powstaje 
dom jednorodzinny 
z funkcją usługową. 

W części partero-
wej budynku ma 

znaleźć się zakład 
pogrzebowy, na 
piętrze zaś będą 
pomieszczenia 

mieszkalne.

Jak informuje zastępca Pre-
zydenta Miasta Gliwice, Piotr 
Wieczorek, inwestor posiada 
stosowane pozwolenie na bu-
dowę, wydane z początkiem 
roku. – W projekcie budowla-
nym zatwierdzonym tą decyzją 
nie przewidziano funkcji krema-
cji – odpowiada zastępca pre-
zydenta na zapytanie radnego 
Jana Pająka.

Obawy mieszkańców Sośnicy 
okazały się więc nieuzasad-
nione.  
 (żms)

- Apelujemy, proszę nie odbierać nam naszego bohatera – pi-
szą do wojewody śląskiego, autorzy petycji, w której sprzeci-
wiają się zmianie nazwy ulicy im. Tadeusza Gruszczyńskiego  
w Gliwicach. Zgodnie z przygotowanym przez Instytut Pamięci 
Narodowej wykazem, ulica imienia byłego wiceprezydenta 
Gliwic będzie podlegać dekomunizacji.

 – Wśród wielu osób w jasny 
sposób powiązanych z poprzed-
nim ustrojem losy prezydenta 
są mocnym dowodem na to, 
że rzeczywistość (i historia) 
nigdy nie są czarno-białe – ar-
gumentują mieszkańcy, którzy 
przygotowali petycję.

Pismo zostanie skierowane do 
wojewody śląskiego Jarosława�
Wieczorka. Zgodnie z tzw. usta-
wą dekomunizacyjną, w przy-
padku bezczynności samorządu 
(a tak było w Gliwicach), to wła-
śnie wojewoda wydając zarzą-
dzenie zastępcze ma wskazać 
ulice, których nazwy zostaną 
zmienione.

Termin na tę decyzję minął z po-
czątkiem grudnia, jednak lista 
proponowanych zmian nadal 
czeka na konsultację w IPN. 
Dopiero po uzyskaniu tej opi-
nii Jarosław Wieczorek będzie 
mógł podjąć stosowne kroki. 

Petycja choć wydaje się 
spóźniona, ciągle ma 
więc szansę wywrzeć 
wpływ na wojewodę, 
który zresztą mieszka 
w Gliwicach i dobrze 
zna historię byłego 

wiceprezydenta Gliwic.

Przypomnijmy, w marcu 2015 
roku z inicjatywy rodziny Tadeusza 
Gruszczyńskiego odsłonięto pa-
miątkową tablicę, która przypo-
mina o tragicznych wydarzeniach 
z 1945 roku. W uroczystościach 
nie wziął wówczas nikt z przedsta-
wicieli władz miasta, co więcej, jak 
relacjonowała rodzina byłego wice-
prezydenta, gliwicki Magistrat nie 
był zwolennikiem umieszczenia 
tablicy, a zgodę na jej powieszenie 
wydał – dopiero po wcześniejszym 
złożeniu odwołania – ówczesny 
wojewody śląski.

Okoliczności śmierci Tadeusza 
Gruszczyńskiego nie są do koń-
ca wyjaśnione. Według jednej 
z hipotez, na którą wskazują też 
autorzy petycji, 10 maja 1945 
roku, podczas jednej z imprez na 
dzisiejszym placu Piłsudskiego 
rozległo się wołanie o pomoc. 
Nieopodal dwóch żołnierzy ra-
dzieckich próbowało zgwałcić 
kobietę. Wiceprezydent Gliwic 
został zastrzelony gdy w trakcie 
udzielania pomocy.

Inną�wersję�wydarzeń�przedsta-
wia�Instytut�Pamięci�Narodowej.�
 – Mimo zasług dla budowy nowych 
władz i komunistycznych struktur 
partyjnych – 10 maja 1945 r. 
w Gliwicach został zastrzelony 
w czasie interwencji przez rabu-
jących mieszkania żołnierzy so-
wieckich, nie zainteresowanych, 
do kogo strzelają – czytamy w no-
cie historycznej uzasadniającej 
konieczność dekomunizacji ulicy 
Gruszczyńskiego.  (msz)
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NA UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH MIĘDZY MIKULCZYCAMI  A ROKITNICĄ ZABRZE PRZEZNACZYŁO PONAD 65 MILIONÓW ZŁOTYCH

Specjalna strefa ekonomiczna
jak magnes przyciąga inwestorów

12–18.12.2017 (nr 856)



Kolejny przetarg dotyczący 
sprzedaży nieruchomości 
w zabrzańskiej części 
Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej 
rozstrzygnięty został 
30 listopada. Na 
wycenioną na 800 
tys. zł działkę o po-
wierzchni 0,77 ha, 
usytuowaną przy ul. 
Donnersmarcka, ofertę 
złożyła firma Orion Tools. 
To trzynasty inwestor, któ-
ry ulokował swą działalność 
na terenach między Rokitnicą 
a Mikulczycami. 
– Firma zajmuje się produkcją 
noży do narzędzi tnących. Budo-
wa zakładu w Zabrzu rozpocznie 
się w przyszłym roku. Produkcja 
ruszy w roku 2019. Firma pla-
nuje zatrudnić co najmniej 21 
osób. Wartość inwestycji wynie-
sie 8 milionów złotych – mówi 
Rafał Kobos, pełnomocnik pre-
zydenta miasta ds. inwestorów.
W listopadzie kolejną już dział-
kę w specjalnej strefie ekono-
micznej nabył za 730 tys. zł 
Bud-Expert. Firma również pla-
nuje rozpocząć inwestycję już 
w przyszłym roku. Jej wartość 
wyniesie około 4 mln zł. Dzięki 
rozbudowie zakładu zwiększą 
się jego moce produkcyjne. Do 
50 osób wzrośnie także liczba 
zatrudnionych pracowników. 
– To drugi przykład reinwestycji 
na terenie Katowickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej w Za-
brzu. W czerwcu kolejną działkę, 
tym razem o powierzchni 1 hek-
tara, kupiła firma Kłos – zwraca 
uwagę Rafał Kobos.
– Zdecydowaliśmy się na budo-
wę naszego zakładu w Zabrzu 
ze względu na bardzo dobrą lo-
kalizację, nowe media, kapital-
nie przygotowaną infrastrukturę 
drogową i przyjazne nastawienie 

samorządu – podkreśla Krzysz-
tof Buczak, prezes zarządu fir-
my Bud-Expert.
Nieruchomości w zabrzańskiej 
specjalnej strefie ekonomicznej 
zostały zagospodarowane już 
w 25 procentach, a przypomnij-
my, że dopiero dwa lata temu 
zakończył się gigantyczny pro-
jekt uzbrojenia tych terenów. 
Na przygotowanie niezbędnej in-
frastruktury i dróg dojazdowych 
miasto przeznaczyło ponad 65 
mln zł. Wpływy ze sprzedaży nie-
ruchomości wyniosły już prawie 
40 mln zł. Zatrudnienie w strefie 
sięga obecnie około 500 osób.
– Rozwój terenów inwestycyj-
nych to jeden z priorytetów 
w działalności zabrzańskiego sa-
morządu – zaznacza prezydent 
Zabrza Małgorzata Mańka-Szu-
lik. – Na kompleksowe uzbro-
jenie terenów i przygotowanie 
ich dla inwestorów pozyskali-
śmy dofinansowanie z funduszy 
unijnych. Efekt jest taki, że dziś 
prezentujemy inwestorom atrak-
cyjną ofertę. Jak widać, spotyka 
się ona z dużym zainteresowa-
niem, o czym świadczą kolejne 
podmioty, które tutaj rozpoczy-
nają działalność – dodaje prezy-
dent Zabrza.  (hm)
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Kilkunastu inwestorów 
przyciągnęły już zabrzańskie 

tereny specjalnej strefy 
ekonomicznej. 

Kolejne przetargi czekają 
na rozstrzygnięcie. 

Nieruchomości położone 
między Mikulczycami 
a Rokitnicą cieszą się 

ogromnym zainteresowaniem 
przedsiębiorców między 

innymi ze względu 
na doskonałą infrastrukturę. 

Na uzbrojenie terenów miasto 
przeznaczyło ponad

 65 milionów złotych.

NA UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH MIĘDZY MIKULCZYCAMI  A ROKITNICĄ ZABRZE PRZEZNACZYŁO PONAD 65 MILIONÓW ZŁOTYCH

Specjalna strefa ekonomiczna
jak magnes przyciąga inwestorów

Kolejny przetarg dotyczący 
sprzedaży nieruchomości 
w zabrzańskiej części 
Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej 

usytuowaną przy ul. 
Donnersmarcka, ofertę 
złożyła firma Orion Tools. 
To trzynasty inwestor, któ-
ry ulokował swą działalność 
na terenach między Rokitnicą 

 65 milionów złotych. 65 milionów złotych.

TAKIE SĄ LICZBY:9,94 km to długość dróg wybudowa-

nych na obszarze KSSE w Zabrzu
22,6 km  to długość nowej sieci kanalizacyjnej5,95 km  to długość nowej sieci 

wodociągowej18,7 km to długość nowej sieci energetycznej

12–18.12.2017 (nr 856)
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780 tysięcy by postawić „kropkę nad i”

Dawny Dom Przedpogrzebowy 
przy ul. Poniatowskiego kosz-
tem 6,5 mln złotych przeszedł 
gruntowną modernizację w la-
tach 2014-2015. Do urato-
wanego budynku, po otwarciu 
szybko wróciło życie, a w jego 
wnętrzu odbywają się ważne 
wydarzenia związane z kulturą 
żydowską i szeroko rozumianą 
wielokulturowością. 

Pomimo sprawnej 
organizacji, przez dwa 

lata nie udało się 
jednak zainteresować 

nikogo, kto mógłby 
wyłożyć pieniądze na 
stworzenie wystawy 

stałej.
 – Wysłaliśmy dziesiątki pism, 
maili, przeprowadziliśmy mnó-
stwo rozmów w instytucjach, 
które chcemy zainteresować 
naszym przedsięwzięciem – 
mówi nam Grzegorz�Krawczyk, 
dyrektor Muzeum w Gliwicach. – 
Żadna ze stron nie kwestionuje 
jego doniosłości i potrzeby zre-
alizowania, lecz owa życzliwość, 
choć cenna, nie przekłada się 
na konkrety – dodaje.

Negocjacje prowadzone są m.in. 
z Konsulem Republiki Niemiec 
we Wrocławiu, Marszałkiem 
Województwa Śląskiego, Mini-
sterstwem Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz z Rothschild 
Foundation. Trudno jednak na 
razie wyrokować czy te placów-
ki zdecydują się na finansowe 

wsparcie gliwickiej inicjatywy. 
Dotychczasowe doświadczenia 
każą jednak zachować umiarko-
wany entuzjazm. Skąd taka obo-
jętność? O tym urzędnicy mówią 
niechętnie, choć wskazują, że 
nie po raz pierwszy odbijają się 
w tej sprawie od ściany.

 – Kiedy szukaliśmy środków 
na rewitalizację Domu Przedpo-
grzebowego, wysłaliśmy ponad 
80 pism do różnych organizacji 
na całym świecie, odpowiedź 

otrzymaliśmy od około dziesię-
ciu – przypomina�Marek�Jarzę-
bowski, rzecznik prezydenta 
Gliwic. – Informowano nas, że 
cel jest szlachetny, ale niestety 
nie mogą przekazać środków 
finansowych – dodaje.

Wystawa „Żydzi na 
Górnym Śląsku” zapla-
nowana jest z dużym 

rozmachem. Przestrzeń 
wystawiennicza ma 

Choć właśnie mijają dwa lata od otwarcia po remoncie Domu Pamięci Żydów Górnośląskich, nadal brakuje chęt-
nych na sfinansowanie jego stałej ekspozycji. Placówka po raz kolejny nie ma szczęścia do wsparcia z zewnątrz. 
Jej niedawna modernizacja, pomimo wielu prób, została ostatecznie pokryta w całości z budżetu miasta. 

Dzięki zewnętrznemu oświetleniu Hali widowiskowo-sportowej w Gliwicach z daleka widać kształt obiektu. 
Wszystko przez zamontowany na elewacji system LED, a dokładniej na krawędzi dachu. 

zająć kilka sal, a ekspo-
naty będą prezentowa-
ne w sposób nowocze-
sny, z wykorzystaniem 
multimediów. Prezen-
tacja ma mieć unikato-
wy charakter, bowiem 

w regionie nie ma 
placówki, która zajmo-

wałaby się podobną 
tematyką.

 – Czynimy wszystko ażeby 
ekspozycję, której scenariusz 
i projekty wykonawcze są od 
dawna gotowe, otworzyć na 
jesieni przyszłego roku, ale 
moje i moich współpracowni-
ków możliwości ograniczają 
twarde realia, na które mamy 
niewielki wpływ i niemal żadną 
moc sprawczą – mówi Grze-
gorz Krawczyk. – Nie tracimy 
jednak optymizmu i jesteśmy 
pewni, że nasza wystawa po-
wstanie, i wcześniej, czy póź-

niej postawimy we właściwym 
miejscu ostatni element ukła-
danki, jakim było utworzenie 
w Gliwicach Domu Pamięci 
Żydów Górnośląskich – pod-
sumowuje.

Wstępny koszt wystawy szacu-
je się na 780 tysięcy złotych. 
Urzędnicy na razie nie planują 
wsparcia z budżetu miasta.

Michał�Szewczyk

Linia świetlna podkreśla elip-
tyczny kształt bryły Hali i wyróż-
nia ją w przestrzeni. Oświetlenie 
zainstalowano także na krawę-
dzi ściany, która znajduje się 
przy głównym wejściu. 

 – Dzięki specjalnemu programo-
wi sterującemu oświetleniem ze-
wnętrznym wraz z oświetleniem 
LED na elewacji można sprawnie 
sterować światłem na co dzień 
oraz podczas różnych imprez 
organizowanych na terenie Hali 
– informuje rzeczniczka PWiK, 
Anna�Wietrzyk. 

Świetlna wstęga składa 
się z 519 sztuk lampek 
LED. Jest ona obecnie 

testowana i świeci się 
jak najczęściej, także 

w ciągu dnia.

Oprócz nowego oświetlenia, 
z boku Hali pojawił się także 

telebim. Będzie on służył do 
celów reklamowych i informa-
cyjnych, jak również do wyświe-
tlania treści podczas imprez 
organizowanych na placu przy 
obiekcie. Powierzchnia ekranu 
wynosi 29,36 m2.  (żms)

NOWE NIŻSZE CENY!

32 230 77 4332 230 77 43

607 70 91 90607 70 91 90
32 239 91 91 ZNIŻKI

20%
DRAGON

TAXI

R E k l A m A . . . . . . . . . . . . . . . .
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Epidemia żółtaczki na Śląsku
Na Śląsku nastąpił dynamiczny wzrost zachorowań na wirusowe zapalenia wątroby typu A  
– informuje wojewódzki Sanepid. Na terenie nadzorowanym przez gliwickich Powiatowych  
Inspektorów Sanitarnych, wykryto 23 przypadki choroby. 
W województwie śląskim do 
grudnia 2017 roku na WZW 
A zachorowało 438 osób. Dla 
porównania w całym 2016 roku 
odnotowano zaledwie 3 takie 
przypadki (w 2015 roku – 7, 
a w 2014 – 9). Choć skala epi-
demii szczególnie zauważalna 
jest w województwie śląskim, 
choroba rozprzestrzenia się 
w całym kraju.

 – Na terenie Polski w okresie 
od 1 stycznia do 30 listopada 
2017 r. odnotowano 2644 przy-
padki WZW A. Dla porównania 
w analogicznym okresie w 2016 
roku były to 33 przypadki – czy-
tamy w komunikacie Wojewódz-
kiej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej w Katowicach.

W regionie najwię-
cej przypadków 
WZW A wykryto 

w Sosnowcu (196) 
i Dąbrowie Górni-
czej (45). Kolejne 

na liście są Katowi-
ce (29), Bytom (27) 

i Gliwice (23). 

Warto jednak zauważyć, że 
dane podawane przez sanepid 
obejmują zasięg poszczegól-
nych Państwowych Powiato-
wych Inspektorów Sanitarnych. 
W wynikach dla Gliwic uwzględ-
nione jest więc też m.in. Za-
brze i Knurów. 

JAK MOŻE DOJŚĆ 
DO ZAKAŻENIA?
Wirusowe zapalenie wątroby 
typu A (potocznie zwane żół-
taczką pokarmową lub chorobą 
brudnych rąk) jest schorzeniem 

wywoływanym przez wirus A za-
palenia wątroby (HAV). 

Do� zakażenia� może� dojść�
poprzez:
 spożycie skażonego po-

żywienia (np. nieumytych 
owoców) lub skażonej wody 

(podstawowa droga),
 kontakt bezpośredni z zakażo-

nym człowiekiem (np. przenie-
sienie wirusa poprzez nieumy-
te po wyjściu z toalety ręce),

 kontakty seksualne (nie 
tylko analne), w tym przez 
bezpośredni kontakt oralno–

analny, jak i poprzez kontakt 
oralny z częściami ciała oraz 
powierzchniami, na których 
znajduje się wirus.

JAK ZAPOBIEGAĆ?
Podstawą w zapo-

bieganiu zakażeniom 
jest przestrzeganie 
zasad higieny, także 

przy przygotowy-
waniu i spożywaniu 

posiłków. 
Brak jest specyficznego lecze-
nia. Dostępna jest natomiast 
skuteczna szczepionka, która 
zgodnie z obowiązującym Pro-
gramem Szczepień Ochronnych 
zalecana jest:
 osobom wyjeżdżającym do 

krajów o wysokiej i pośred-
niej endemiczności zacho-
rowań na WZW typu A

 osobom zatrudnionym przy pro-
dukcji i dystrybucji żywności, 
usuwaniu odpadów komunal-
nych i płynnych nieczystości 
oraz przy konserwacji urządzeń 
służących temu celowi dzie-
ciom w wieku przedszkolnym, 
szkolnym oraz młodzieży, które 
nie chorowały na WZW typu A.
 (msz/WSSE)

R E k l A m A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Kino studyjne Amok Gliwice,  
ul. Dolnych Wałów 3

Święta Karli + 
WARSZTATY 
reż. Charlotte Sachs Bostrup
Dziesięcioletnia Karla nienawidzi at-
mosfery przedświątecznych przygo-
towań. Jej mama jest wtedy zdener-
wowana i nie ma czasu dla swoich 
pociech. Największym pragnieniem 
Karli jest spędzić święta z cała ro-
dzina, wiec także z ojcem. To nie jest 
jednak łatwe, ponieważ rodzice nie 
mogą się ze sobą porozumieć. Tej 

zimy miarka się przebrała i Karla wyrusza w świat.
Warsztat: Wspólny czas, czyli o tym, jak być ze sobą w dobrym kontakcie 
i co sprawia, że rodzice i dzieci są bliżej.

16.12  
godz. 11.00

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.

W najnowszej produkcji Lucasfilm 
„Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi" bohatero-
wie "Przebudzenia Mocy" wraz z legendar-
nymi postaciami gwiezdnego uniwersum 
odkrywają zaskakujące sekrety przeszło-
ści i niezgłębione dotąd tajemnice Mocy…

13.12 środa
Garaż Music Pub – Gliwice, ul. 
Pszczyńska 29

• 18.00 Jam Session

Dom Muzyki i Tańca – Zabrze, ul. 
ul. Gen. de Gaulle’a 17
• 19.00 „Christmas Songs” – 
Małgorzata Walewska & Gary 
Guthman

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

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 18.00 Młynarski. Piosenka finałowa
• 20.00 Młynarski. Piosenka finałowa

14.12 czwartek
Centrum Kultury Studenckiej 
Mrowisko – Gliwice, ul. Pszczyń-
ska 85

• 19.00 Rafał Pacześ – Puder Do 
Cery Zimnej

Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 8a
• 17.00 Krytyka W ramach cyklu: 
Sztuka współczesna poza dobrem 
i złem? Wykład pierwszy: Święte 
obrazy i dzieła sztuki. Prowadzenie: 
dr Joanna Winnicka-Gburek/ Wstęp 
wolny, liczba miejsc ograniczona

Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 16.30 Skrzypek na dachu | 
seans z audiodeskrypcją
• 20.00 Nasz najlepszy rok
Duża sala
• 12.30 Nasz najlepszy rok – se-
ans seniora
• 16.00 Cicha noc
• 18.00 Na karuzeli życia
• 20.00 Zabicie świętego jelenia

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 18.00 Morderstwo w hotelu 
Hilton
• 20.00 Morderstwo w hotelu 
Hilton

trety 1910–1954. Kiedy słyszę 
słowo „kultura”, odbezpieczam 
mój browning. Mocne polityczno-
ści wobec kultury w Niemczech 
u schyłku Republiki Weimarskiej
Wykład: dr Sebastian Rosenbaum 
/ Wstęp wolny, liczba miejsc ogra-
niczona

Teatr Miejski w Gliwicach – ul. 
Nowy Świat 55/57
• 19.00 Lekcja tańca w Zakładzie 
Weselno – Pogrzebowym Pana 
Bamby – spektakl muzyczny / 
duża scena

Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 16.30 Serce Miłości
• 18.00 Nasz najlepszy rok
• 20.00 Nie jestem twoim mu-
rzynem
Duża sala
• 16.00 Cicha noc
• 18.00 Zabicie świętego jelenia
• 20.15 Na mlecznej drodze

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 18.00 Młynarski. Piosenka finałowa
• 20.00 Młynarski. Piosenka finałowa

• 16.30 Serce Miłości
• 18.00 Nasz najlepszy rok
• 20.00 Nie jestem twoim mu-
rzynem
Duża sala
• 16.00 Cicha noc
• 18.00 Zabicie świętego jelenia
• 20.15 Na mlecznej drodze

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 18.00 "Szatnia" spektakl Teatru 
Przebudzenie z Łodzi

www.gazeta-miejska.plGAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

17.12 niedziela
Podwórko – Gliwice, ul. Łużycka 16
• 18.00 Kopiec "Czarnol4s" i Ma-
ciek Adamczyk

Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 8a
• 16.00 Podwieczorki muzyczne 
w Willi Caro

Kopalnia Guido – Zabrze, ul. 3 
Maja 93

• 19.00 Synek – spektakl

Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 15.00 Bajkowa niedziela
• 17.00 Scrooge. Opowieść Wi-
gilijna

Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 16.15 Zimowe przygody Jill i Joy
• 18.00 Nasz najlepszy rok

15.12 piątek
Centrum Kultury Studenckiej Mro-
wisko – Gliwice, ul. Pszczyńska 85
• 20.00 Dobry Wieczór z Płytą 
Winylową / Elektroniczna Zima / 
Spirala

CK Wiatrak – Zabrze, ul. Wolno-
ści 395
• 20.00 Neu Obershlesien – kon-
cert

Czytelnia Sztuki – Gliwice, ul. 
Dolnych Wałów 8a
• 18.00 Wykład towarzyszący 
wystawie August Sander. Por-

16.12 sobota
Klub Studencki Spirala – Gliwice, 
ul. Pszczyńska 85
• 20.00 ROCK NOCKA w Spirali

Stara Fabryka Drutu – Gliwice, 
ul. Stanisława Dubois 22
• 16.00 Lilly Hates Roses, KSW 
4 Blues – Manufaktura Dźwięku

CK Wiatrak – Zabrze, ul. Wolności 395

• 20.00 Dezerter / The Analogs / 
Prawda – koncert

Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 8a
• 16.00 W ramach cyklu: ARTE-
fakty – Odkrycia archeologiczne 
w Łabędach. Wykład: Monika 
Michnik, archeolog,  Muzeum w 
Gliwicach. Wstęp wolny, liczba 
miejsc ograniczona

Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 17.00 Scrooge. Opowieść Wigilijna

Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 11.00 Święta Karli (PREMIERA) 
+ WARSZTATY / w ramach: Dobry 
czas z filmem i rodziną

Dom Muzyki i Tańca, Zabrze, ul. Gen. de Gaulle'a 17
13 grudnia, środa, godz. 19:00

CK Wiatrak, Zabrze, ul. Wolności 395
15 grudnia, piątek, godz. 20:00

• 20.00 Nie jestem twoim mu-
rzynem
Duża sala
• 16.00 Alicja w krainie czarów / 
The Royal Ballet – retransmisje z 
Covent Garden
• 19.15 Na karuzeli życia

Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 18.00 Morderstwo w hotelu Hilton
• 20.00 Morderstwo w hotelu Hilton

18.12 poniedz.
Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 18.00 Morderstwo w hotelu Hilton
• 20.00 Morderstwo w hotelu Hilton

Stara Fabryka Drutu, Gliwice, ul. Dubois 22
16 grudnia, sobota, od 16.00-20.00 (wstęp wolny)
godz. 20:00 (koncert finałowy – wstęp biletowany)

19.12 wtorek
4art klub muzyczny – Gliwice, 
ul.Wieczorka 22
• 20.00 Blues Jam – prowadze-
nie: Kajetan Drozd z formacji "Ka-
jetan Drozd Band" / Wstęp wolny.

Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 16.30 Serce Miłości
• 18.00 Nasz najlepszy rok
• 20.00 Nie jestem twoim mu-
rzynem
Duża sala
• 16.00 Cicha noc
• 18.00 Zabicie świętego jelenia
• 20.15 Na mlecznej drodze

Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 18.00 Morderstwo w hotelu Hilton
• 20.00 Morderstwo w hotelu Hilton
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Do redakcji zadzwoniła miesz-
kanka zbulwersowana efektem 
prac. – Na środku wąskiego, 
może metrowej szerokości 
chodnika montowane są latar-
nie. Dotychczas znajdowały się 
one z brzegu chodnika. Nie ro-
zumiem dlaczego teraz zostają 
przeniesione w takie miejsce 
– mówi gliwiczanka.

Dotychczasowe słupy oświe-
tleniowe, będące własnością 
firmy Tauron Dystrybucja S.A., 
zlokalizowane były na działkach 
prywatnych. 

Wydział Przedsię-
wzięć Gospodarczych 
i Usług Komunalnych 
tłumaczy, że z uwa-
gi na obowiązujące 
przepisy nowo bu-

dowane oświetlenie 
zostało zaprojekto-
wane na działkach 

gminnych, tuż przy 
ich granicy.

 – Widziałam dokumentację 
projektową i tam faktycznie te 
latarnie miały być na granicy 
działki, ale nie są – komentuje 
rezultaty modernizacji nasza 
rozmówczyni.

Budowa nowego oświetlenia 
była konieczna z uwagi na 
liczne awarie spowodowane 
wyeksploatowaną infrastruk-
turą. Pierwotnie planowano je 
ulokować po drugiej stronie 
ulicy, jednak po wykonaniu wy-
kopów kontrolnych okazało się, 
że niemożliwe jest zbudowanie 
latarni w taki sposób, z uwagi 
na występujące liczne sieci 
podziemne.

 – Wydział PU pragnie również 
zwrócić uwagę, że na ul. Pusz-
kina znajduje się chodnik po 
obu stronach drogi, stąd ruch 
pieszych powinien odbywać się 

Na ulicy Puszkina aktualnie trwa modernizacja ulicznego oświetlenia. Jest to dobra wiadomość 
dla mieszkańców, jednak pewien szczegół inwestycji wzbudza ich niezadowolenie.

Latarnie na środku chodnika
bez przeszkód – wyjaśnia na-
czelnik Wydziału Przedsięwzięć 
Gospodarczych i Usług Komu-
nalnych, Mariola�Pendziałek.

Ciąg pieszy, na którym mon-
towane są nowe słupy oświe-
tleniowe, jest tak wąski, że 
jego wygodne użytkowanie 

przez np. osobę z wózkiem 
dziecięcym, było i tak dysku-
syjne. Niewątpliwie jednak po 
budowie nowego oświetlenia 

skorzystanie z chodnika po 
drugiej stronie ulicy będzie 
lepszym wyborem.
 (żms)
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Nie trzeba jechać do Wiednia, by nowy rok rozpocząć w równie efektowny sposób, jak nad 
Dunajem. Koncert Noworoczny w Domu Muzyki i Tańca na stałe wpisał się już w kalendarz

wydarzeń kulturalnych w Zabrzu. Znakomitych solistów i towarzyszących im artystów 
Filharmonii Zabrzańskiej będzie można podziwiać już 1 stycznia o godzinie 17.

Artyści Filharmonii Zabrzańskiej towarzyszyć będą na scenie 
Domu Muzyki i Tańca znakomitym solistom i tancerzom

FILHARMONIA ZABRZAŃSKA ORAZ DOM MUZYKI I TAŃCA
ZAPRASZAJĄ NA KONCERT NOWOROCZNY

– Mają swój Koncert Nowo-
roczny wiedeńczycy, mają też 
zabrzanie. Zapraszam na wy-
jątkową galę, która tym razem 
zachwyci nas już pierwszego 
dnia 2018 roku – podkreśla 
prezydent Zabrza Małgorzata 
Mańka-Szulik.
Niezapomniane chwile z mu-
zyką tradycyjnie już zapewnią 
artyści Orkiestry Symfonicznej 
Filharmonii Zabrzańskiej pod 
dyrekcją Sławomira Chrzanow-
skiego. Wraz ze znakomitymi 
solistami przypomną najpięk-
niejsze duety operetkowe. Pod-
czas koncertu „Gdy blaskiem 
gwiazd” wystąpią Karina Skrze-
szewska, Ewelina Szybilska, Łu-
kasz Gaj i Adam Szerszeń. Na 
scenie zaprezentują się równie 
znakomici tancerze – Milena 
Burchardt, Kamila Borowska, 
Zofia Czechlewska, Sławomir 
Greś  oraz Adam Czechlewski. 
Autorką choreografii koncertu 
noworocznego jest Zofia Cze-
chlewska. 
Tymczasem już teraz dzięki 
artystom Filharmonii Zabrzań-
skiej poczuć możemy klimat 
zbliżających się świąt Bożego 
Narodzenia. Na 20 i 21 grudnia 
zaplanowano bowiem tradycyj-
ne koncerty świąteczne. W sie-
dzibie Filharmonii Zabrzańskiej 
przy ul. Park Hutniczy usłyszeć 

będzie można przeboje muzy-
ki rozrywkowej oraz piosenki 
świąteczne i kolędy. Na scenie 
wystąpią wokaliści Małgorzata 
Jaźwa oraz Daniel Cebula-Ory-
nicz.
Przypomnijmy, że zabrzańska 
filharmonia jest jedną z dwóch 
w regionie. Swoją orkiestrę 
mają jeszcze Katowice. Po-
czątki Filharmonii Zabrzańskiej 
sięgają 1950 r. Zespół liczy 
obecnie 60 muzyków, a jego dy-
rektorem naczelnym i artystycz-
nym jest od 1990 r. Sławomir 
Chrzanowski. Na przestrzeni lat
z zabrzańską orkiestrą koncer-
towali m.in. Krystian Zimerman, 
Wiesław Ochman, Andrzej Hiol-
ski, Grażyna Brodzińska, Piotr 
Paleczny, Grzegorz Fitelberg, 
Halina Czerny-Stefańska i Mał-
gorzata Walewska. Filharmonia 
Zabrzańska koncertowała m.in. 
w Rosji, Słowacji, Węgrzech, 
Czechach, Niemczech i Japo-
nii. Jest stałym uczestnikiem 
Festiwalu im. Jana Kiepury 
w Krynicy. Organizuje cykliczne 
koncerty edukacyjne dla dzieci 
i młodzieży. Koncerty Noworocz-
ne w wykonaniu zabrzańskich 
artystów zachwycają nas już 
od lat i sprawiają, że widownia 
Domu Muzyki i Tańca wypełnia 
się po brzegi. (hm)

FILHARMONIA ZABRZAŃSKA ORAZ DOM MUZYKI I TAŃCA
Koncerty Bożonarodzeniowe

Sala Filharmonii Zabrzańskiej
20 grudnia 2017 r. godz. 18.00
21 grudnia 2017 r. godz. 18.00Koncert NoworocznyDom Muzyki i Tańca1 stycznia 2018 r. godz. 17.00

Sala Filharmonii Zabrzańskiej
20 grudnia 2017 r. godz. 18.00
21 grudnia 2017 r. godz. 18.00Koncert NoworocznyDom Muzyki i Tańca1 stycznia 2018 r. godz. 17.00Zacznij rok 

koncertowo!
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