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Śląscy policjanci mają nowy oręż
w walce z drogowymi piratami

Cena gazety
z dodatkiem 1 zł

Urządzenie jest w stanie
namierzyć przekraczającego
prędkość kierowcę nawet
z odległości kilometra

Zmierzą prędkość,
Koniec wykrętów, że to prędkość innego samochodu musiał
zmierzyć policjant. Śląska drogówka dostała właśnie do dyspozycji
najnowszej generacji laserowe radary, które nie tylko dokonują
pomiaru, ale jednocześnie rejestrują obraz wideo i wykonują zdjęcia
namierzonego auta. Przy okazji wiadomo więc, kto nie miał
zapiętych pasów albo rozmawiał przez komórkę.

Mł. asp. Andrzej Byrski
prezentuje nowy miernik prędkości

09–15.01.2018 (nr
859)
09.01–15.01.2018
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859)

– Do wyposażenia policjantów
ruchu
drogowego
z terenu Śląska
weszły
laserowe mierniki prędkości
z rejestratorem
wideo
– mówi sierż.
szt. Agnieszka

Żyłka z Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu. – Oznacza to, że
każda kontrola dokonywana tym
urządzeniem będzie rejestrowana
i kierujący będzie mógł zobaczyć,
że to właśnie jego samochód przekroczył dopuszczalną prędkość
– dodaje.
Amerykańskie urządzenie kosztuje 35 tys. zł i ma zasięg 1,2 km.
Nowe radary mają być wykorzystywane przede wszystkim w miej-

scach, gdzie najczęściej dochodzi
do wypadków i kolizji. – W Zabrzu
kierowcy najczęściej przekraczają prędkość na drodze krajowej
nr 88, Drogowej Trasie Średnicowej
oraz na ulicy Wolności i alei Korfantego – wylicza mł. asp. Andrzej
Byrski z zabrzańskiej drogówki.
Drogowi piraci nie mają co liczyć
na pobłażliwość, ponieważ nagrania są kolejno numerowane. Policjant nie ma więc możliwości ich

www.gazeta-miejska.pl

fot. KMP Zabrze

nakręcą i sfotografują

Sprzęt rejestruje m.in.
obraz i datę pomiaru

wykasowania, a wszystkie
filmy archiwizowane są w Wydziale Ruchu Drogowego. Warto
też wiedzieć, że po stwierdzeniu
przekroczenia prędkości funkcjonariusz nie musi zatrzymywać
kierowcy, by ten dostał mandat.
Nowy sprzęt umożliwia zatem dokonywanie pomiarów prędkości
na drogach o kilku pasach ruchu
w jednym kierunku oraz w miejscach, gdzie nie jest możliwe bez-

pieczne
zatrzymanie
pojazdu. Wtedy kosztowną fotografię możemy znaleźć w skrzynce
pocztowej...
– Nowe urządzenia pozwolą na
skuteczniejszą walkę z piratami
drogowymi, a co za tym idzie,
będą miały znaczący wpływ na
poprawę bezpieczeństwa w ruchu
drogowym – podsumowuje sierż.
szt. Agnieszka Żyłka.
(hm)
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DOTYCHCZASOWY PROBOSZCZ PARAFII ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU
W ZABRZU OTRZYMAŁ ŚWIĘCENIA BISKUPIE

Prałat z Zabrza
nowym biskupem

Bp Andrzej Iwanecki
przez prawie 20 lat
był proboszczem
paraﬁi św. Franciszka
z Asyżu w Zabrzu

W gliwickiej katedrze odbyły się w niedzielę święcenia biskupie ks. prałata Andrzeja
Iwaneckiego, dotychczasowego proboszcza paraﬁi św. Franciszka z Asyżu w Zabrzu.
W uroczystościach, podczas których głównym szafarzem święceń był biskup gliwicki
Jan Kopiec, uczestniczył m.in. arcybiskup Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce.
W czasie liturgii odczytana została treść bulli nominacyjnej
papieża Franciszka, w której
napisał m.in.: „Umiłowany Synu,
prosimy Ducha Świętego, który
ustawicznie odnawia Kościół,
aby podtrzymywał Twą gorliwość
obfitością duchowej łaski, a Ciebie zachęcamy, abyś jednomyślnie współpracował z Pasterzem
gliwickiej trzody i prezbiterami,
by jak najbardziej zadbać o obecne i przyszłe dobro diecezji.”
– Niech to przeświadczenie,
które również teraz wybrałeś
sobie jako przewodnika biskupiej posługi, daje ci wewnętrzne
ukojenie i duchową siłę – powiedział do nowo wyświęconego

bp. Andrzeja Iwaneckiego nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Salvatore Pennacchio.
Homilię wygłosił biskup gliwicki Jan Kopiec. – Bądź naszą
radością w wielkim wysiłku
przekonywania
dzisiejszego
człowieka, że każdy ma szansę
znaleźć Pana, który go uwolni
od ciężaru win i zagubienia.
Wnoś aktywną zachętę, byśmy
wszyscy tworzyli wspólnotę
ludzi szczęśliwych, odnajdujących swoje wezwanie do otrzymania nadprzyrodzonych darów
– mówił bp Jan Kopiec do nowo
wyświęcanego biskupa. – Ukochaj, Andrzeju, ten Kościół
gliwicki jeszcze bardziej niż

dotychczas. Ceń swoje wyniesienie i odpowiadaj Kościołowi
świętemu swoim zaangażowaniem, byś szukał tylko tego, co
wzmocni ścieżki proste, wyznaczone przez Pana – podkreślał.
Nie
zabrakło
podziękowań
i życzeń. List prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał wojewoda
śląski Jarosław Wieczorek, a list
przewodniczącego Konferencji
Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego - bp Artur Miziński, sekretarz generalny KEP.
Życzenia złożyła również m.in.
prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. - Ksiądz Andrzej
Iwanecki, dziś biskup pomocniczy diecezji gliwickiej, jako pro-

boszcz parafii św. Franciszka
z Asyżu w Zabrzu zyskał szacunek wiernych, aktywizując życie
duchowe wspólnoty, wspierając
potrzebujących i propagując odnowę w duchu jedności – podkreśla prezydent Małgorzata
Mańka-Szulik.
Biskup Andrzej Iwanecki był proboszczem parafii św. Franciszka
z Asyżu od 1998 r. 21 października 2008 r., decyzją papieża
Benedykta XVI, został prałatem.
Ojciec Święty Franciszek mianował ks. prałata Andrzeja Iwaneckiego biskupem pomocniczym
diecezji gliwickiej 18 listopada
2017 r.
(hm)

Uroczystość odbyła się 7 stycznia w gliwickiej katedrze

ULICAMI ZABRZA PRZESZEDŁ TRADYCYJNY ORSZAK TRZECH KRÓLI

Z pokłonem
Dzieciątku

Tłumy zabrzan wzięły udział w
odbywającym się 6 stycznia Orszaku Trzech Króli. Mieszkańcy
tradycyjnie już podzielili się na
trzy barwne korowody, które wyruszyły z trzech różnych punktów
miasta.

Święta Rodzina w stajence przy kościele św. Anny

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

Trzy korowody - czerwony, niebieski i żółty - wyruszyły o go-

dzinie 14 sprzed kościołów św.
Kamila i św. Józefa oraz sprzed
hali „Pogoń”. Orszaki połączyły się na skwerze przy pomniku Wincentego Pstrowskiego
w jedną wielobarwną grupę, która przeszła następnie na plac
przed kościołem św. Anny. Motto
tegorocznego orszaku brzmiało
„Bóg jest dla wszystkich”. (hm)

www.gazeta-miejska.pl

Efektowny korowód w centrum miasta
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Mniej
wiernych
na mszach
W 2016 roku w niedzielnych mszach świętych uczestniczyło 36,7% zadeklarowanych katolików diecezji gliwickiej (obejmującej również m.in. Zabrze) – wynika z opublikowanych na początku stycznia badań Instytutu Statystyki Kościoła
Katolickiego. W skali całego kraju diecezja obejmująca Gliwice plasuje się niemal dokładnie w środku stawki.
Szczegółowe badania na temat
religijności Polaków regularnie
przeprowadza Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego
współpracujący z Konferencją
Episkopatu Polski i Głównym
Urzędem Statystycznym.

W diecezji gliwickiej mieszka ponad
602 tysięcy zadeklarowanych katolików. 36,7% z nich
to tzw. dominicantes, czyli osoby
regularnie biorące

udział w niedzielnej mszy świętej.
Co ciekawe, w skali kraju
wskaźnik dominicantes jest
dokładnie taki sam (36,7%).
Największą aktywność wiernych
odnotowano w diecezjach: tarnowskiej (66,9%), rzeszowskiej
(60,5%) i przemyskiej (56,4%).
Na przeciwległym biegunie
znajdują się diecezje: szczecińsko-kamieńska (22,7%),
łódzka (23,4%) i koszalińsko-kołobrzeska (24,4%).
Dla duchownych zmartwieniem
mogą być jednak nie konkretne
liczby, ale ogólna tendencja, któ-

ra wskazuje, że wiernych w kościołach systematycznie ubywa.

W diecezji gliwickiej jeszcze dwa
lata temu wskaźnik dominicantes
wynosił 39,0%.
Natomiast w 2011
roku było to 40,3%,
a w 2010 – 41,2%.
Na przestrzeni ostatnich lat
najwięcej wiernych odwiedzało kościoły diecezji gliwickiej
w 2000 roku (47,5%) i 1990
roku (50,3%).

WIĘCEJ OSÓB
PRZYSTĘPUJE DO
KOMUNII ŚWIĘTEJ
Co ciekawe, kościelne statystyki
odnotowały odwrotną zależność
w przypadku communicantes,
czyli osób przystępujących do
Komunii świętej. W 1990 roku
było to 10,7% wiernych, a w 2000
roku już 19,4%. Obecnie wskaźnik
communicantes nieznacznie, ale
spadł do 16%.

Wzrosła też liczba
chrztów udzielanych w diecezji gli-

wickiej (ten czynnik
akurat zależny jest
od ogólnego wzrostu liczby urodzeń).
W 2015 roku ochrzczono 6422
osoby, a w 2016 roku 6563.

Zmalała natomiast
liczba udzielanych
małżeństw z 2338 w
2015 roku do 2271 w
2016 roku. W skali
kraju małżeństw
kościelnych udzie-

lono jednak więcej
niż wcześniej.
W 2016 roku ten sakrament zawarło około 136 tys. osób (o 2
tysiące więcej niż w 2015 roku).
Diecezja gliwicka obejmuje również swoim zasięgiem terytorialnym kilka dużych miast m.in.
Bytom, Zabrze, Tarnowskie
Góry, Lubliniec. Na jej terenie
mieszka ok. 705 tysięcy osób,
z czego około 602 tysiące jest
członkami Kościoła katolickiego. Badanie ISKK przeprowadzono w dniu 16 października
2016 roku w parafiach katolickich w Polsce. 
(msz)

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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OGŁOSZENIA DROBNE

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

 ELEKTRYK - Pomiary
ochrony przeciwporażeniowej-protokoły. Zaświadczenia dla
energetyki. Podłączenia płyt
indukcyjnych - wpis do gwarancji. Prowizorki budowlane.
Przeróbki instalacji. Usuwanie
awarii itd. UPRAWNIENIA E+D.
508-145-905, www.abirox.pl
 KOMPLEKSOWE REMONTY MIESZKAŃ, ŁAZIENEK:
hydraulika, kafelkowanie,
gładzie, malowanie, elektryka,itp. Tel. 698-264-691.
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W wydaniu wtorkowym ukazują się ogłoszenia zamówione i opłacone najpóźniej do piątku
 Sprzątanie siłowni
praca
 Zapisy
na protezy NFZ,
ÔÔ WĘGIEL
WORKOWANY,
ÔÔ BOUTIQUE
LAPLAYA78,
nieruchomości
zmianowa. Gliwice lub ZaDolnych Wałów 20. Gliwice,
orzech,
eko-groszek,
flot,
odzież
brze tel. 789 124
962. dla kobiet z klasą i
32 231-39-95.
KUPIĘ MIESZKANIE ZA
dowóz do klienta. Tel. 515inne. Gliwice,
Okrzei
11.
GOTÓWKĘ!
MożeTel.
być zadłuSkup złomu i metali kolo szukamy do pracy w NiemÔÔ Poszukujemy
żone, z problemem prawnym.
rowych, demontaż
konstrukcji pracowni191-401.
601-490-293.
czech malarzy, tapeciarzy, za737 938 416.
stalowych,
ogrodzeń,
pieców,
inne
ków
ogólnobudowlanych.
kwaterowanie,
wynagrodzenie
maszyn itp. Możliwość dojazdu
 Sprzedam mieszkanie
z wagą. Płatność
gotówką.
BezAtrakcyjne
warunki.
Tel.
trl.
015750080555.
Firma
re k l a39m2
m dwa
a pokoje,
. . . 4. piętro
. . . . BOUTIQUE
. . . . LAPLAYA78,
. . . . . .
 Malowanie, tapety, gładź
płatny transport. 515-191-401.
Bendkowski GmbH Köln.
odzież dla kobiet z klasą i
604287793, 602234679,
w bloku 10 piętrowym. Cena
solidnie szybko tanio. Wyceinne. Gliwice, Okrzei 11. Tel.
 Wyburzenia
wywóz i
125000. Pośrednikom dzięna gratis 721-208-759.
32 gruzu,
230-90-33.
 Zatrudnię pomocnika
601-490-293.
Ô
Ô KUPIĘ MIESZKANIE ZA wynoszenie
piece
kujemy. Tel. 607205695.
na budowie w Gliwicach
kaflowe demontaż. Tanio
 MEBLE SYSTEMOWE,
GOTÓWKĘ!
Może być zadłu WĘGIEL WORKOWANY,
792013569.
503992431.
orzech, eko-groszek, flot,
KUCHNIE,
materace, zabuzdrowie
żone,
z problemem
prawnym. ÔÔ PRACA W GLIWICACH!
dowóz do klienta. Tel. 515dowy, szafy, rolety. Tel. 32
 ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA
Zatrudnimy
Kontrolerów
ﬁnanse
737
938
416.
191-401.
270-00-09, 695-899-863.
OGÓLNOBUDOWLANEGO
 Protezy zębowe na NFZ
jakości części samocho(PRACA W KNUROWIE) 663bez kolejek. Tel. 730 710
 POŻYCZKA
NA DO Montaż ogrodzeń, bram,
dowych.
Osoby zaintere404-545.
102 Szałsza k/Gliwic.
Ô
ÔSprzedam dom nad WÓD. Bez
zaświadczeń,
furtek. Szybko i solidnie. Tel.
sowane
prosimy
o
kontakt
minimum
formalności.
jeziorem
w Januszko602-322-434.
R E K L A M A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zadzwoń:327061048.

.

725-252-582.
wicach pod Kędzierzy Przeprowadzki wywóz
nem.10
arów
działka.
starych mebli,
rtv, agd,
dam
pracę
ÔÔ Windex
Holding zatrudni
Pięknie
położony.
rozbiórki i wyburzenia.
Tel.Więcej
inżynierów
po studiach.
503992431.

Poszukujemy
pracownina olx lub allegro. Tel.
ków ogólnobudowlanych.
tel. 32 630-10-10, e-mail:
608
856.
 RTV116
NAPRAWA
DOMOWA.
Atrakcyjne warunki. Tel.
kadry@whs.com.pl
Tel. 32 279-42-79, 605-285- 604287793,
602234679,

finanse

957.

ÔÔ POŻYCZKA PRYWATNA do
25000zł, 10000zł na spłatę
komornika, bez BIK, szybko
32/307-01-15.
.
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ÔÔ Kupię radia, wzmacniacze,
kolumny itp. Kolejki PIKO,
HO, TT. Tel. 607-912-559.

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

ÔÔ POŻYCZKI krótkoterminowe 32/348-61-68, 504-819re

dam pracę

404. Pośrednik CDF S.C.
firmy MATPOL FINANSE Sp.
z o.o.


nieruchomości

ÔÔ Transport, przeprowadzki, wywóz
starych
P A
R T Nmebli,
E R . . .
uprzątanie piwnic, strychów,
mieszkań, garaży, posesji
po remontach, tel. 503-992431.

T

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.

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

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

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

ma Blitz. Tel. 32-234-2172,
kom.510-286-736.

ÔÔ KOMPLEKSOWE REMONTY MIESZKAŃ, ŁAZIENEK:
hydraulika, kafelkowanie,
gładzie, malowanie, elektryka,itp. Tel. 698-264-691.

R

w internecie

tel. 798-867-888, www.

pcpomoc.com
ÔÔ RTV NAPRAWA
DOMOWA.
!Czyszczenie 605-285dywanów (u
Tel. 32 
279-42-79,
klienta lub odbiór) tapicerek.
957. Sprzątanie. Mycie okien. Fir-

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. 508-145905, www.abirox.pl

P A

Ogłoszenie drobne można zamówić na 2 sposoby

ÔÔ Piece kaflowe
demontaż,
usługi
wywóz gruzu i wynoszenie od ! SERWIS KOMPUTEpadów. ROWY,
Tanio dojazd
503992431.
do klienta,
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gliwice

Parking na finiszu
Powoli dobiega końca budowa trzypiętrowego parkingu przy ul. Dunikowskiego. Obiekt przykrywany jest właśnie klinkierem, a kierowcy będą mogli z niego skorzystać wiosną 2018 roku.

Budowany kosztem 10 milionów
złotych parking, będzie przeznaczony przede wszystkim dla lokatorów
niedawno wybudowanej “plomby”
u zbiegu Mikołowskiej i Jana Pawła
II, część miejsc pozostanie jednak
ogólnodostępna. Zostanie tam zamontowany nowoczesny system
kontroli umożliwiający pozostawienie samochodu zarówno na
kilkanaście minut, jak i wynajęcie
miejsca na miesiąc czy rok.

Budynek będzie
miał trzy kondygnacje, na których
znajdzie się łącznie

84 miejsc parkingowych. Wewnątrz
zostanie zamontowana winda przeznaczona dla kierowców, a pojazdy
będą wjeżdżały na
poszczególne poziomy po pochylniach.
Na parterze zaplanowano
przestrzeń dla czterech lokali
usługowych. Będą to prawdopodobnie sklepy.

Bardziej niż wyposażenie budynku, cieszyć może jego architektura. Obiekt, który ze względu
na swoją funkcjonalność – do
atrakcyjnych wcale nie musiał
należeć, prezentuje się dobrze,
jest wkomponowany w otoczenie i stanowi dodatkową wartość dla rejonu skrzyżowania
Mikołowskiej, Dunikowskiego,
Dworcowej i Jana Pawła II. To
miejsce ma w najbliższych mie-

budowy to także
2018 rok.

siącach zresztą szansę na dużą
metamorfozę.

W niedalekim sąsiedztwie parkingu
powstaje nowoczesny biurowiec
„dworcowa25”. Data
zakończenia jego

Inwestycję przy Dunikowskiego prowadzi gliwicki ZBM II
TBS w Gliwicach. Wykonawcą
obiektu jest Przedsiębiorstwo
Budowlane DOMBUD S.A.
z Katowic, a jego projekt wykonało krakowskie biuro SSC
Architekci).
msz)

Hanna i Jakub na czele

W 2017 roku w Gliwicach przyszło na świat 2322 dzieci (o 149 więcej niż w rok wcześniej) – 1125
chłopców oraz 1197 dziewczynek, zarówno Polaków, jak i obcokrajowców. Gliwiczanie, podobnie jak przed rokiem najchętniej dla swoich pociech wybierali imiona tradycyjne.
Ponownie najwięcej urodzonych
chłopców dostało
imię Jakub (48).
Wśród imion dla
dziewczynek znów
najpopularniejsza
była Hanna
(to imię otrzymały
44 maluchy).

W pierwszej piątce imion męskich znalazły się również:
Szymon (44 ), Wojciech i Filip
(tymi imionami obdarzono ex
aequo 40 szkrabów), Jan (36)
oraz Michał i Franciszek (po 28).
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W gronie dziewczynek, poza
Hanną, królowały imiona popularne w kraju od kilku lat, takie
jak Zuzanna (43), Maja (40),
Julia (37), Alicja (37), Zofia (36).

obco brzmiących. Noemi, Michelle, Ines, Aron, Majkel, Jonathan, Kayla, Zlata, Selena,
Ryan, Roni czy Assad to tylko
niektóre z oryginalnych imion
wybranych w zeszłym roku
przez rodziców z Gliwic.

(mat.pras.msi)

W zestawieniu nie zabrakło
również imion rzadkich czy
re
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Fundacja Radan
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Gliwicka Fundacja Radan odpowiadać będzie za pozyskiwanie wydarzeń do
Areny Gliwice. Umowa z gliwickimi urzędnikami zostanie podpisana na trzy lata.

W listopadzie hala została przekazana w dzierżawę miejskiemu
Przedsiębiorstwu Wodociągów
i Kanalizacji w Gliwicach, które
wcześniej – jako menadżer kontraktu – nadzorowało budowę
obiektu.

na. Mają duże doświadczenie
w zakresie organizacji imprez
o charakterze sportowym
i społecznym – mówi w rozmowie z nami Marek Jarzębowski, rzecznik prezydenta
Gliwic.

PWiK odpowiadać
będzie za administracyjne zarządzanie halą, ale
o tym kto wystąpi
i jaki charakter
będą miały imprezy w Arenie Gliwice
odpowiadać będzie już fundacja.

– Fundacja Radan jest instytucją, która podejmuje szereg
działań społecznych. W swojej działalności zajmuje się
wspieraniem rozwoju kultury
fizycznej i rekreacji. Przekazuje dofinansowanie wielu gliwickim sekcjom sportowym.
Fundacja dostrzega potencjał,
jaki stwarza otwarcie gliwickiej
areny dla rozwoju gospodarczego miasta, z którym wiąże
się wiele jej dotychczasowych
przedsięwzięć – czytamy w komunikacie wydanym przez
urzędników.

– Radan to porządna marka,
nie jakaś tam „firma kogucik",
która wypadła sroce spod ogo-

Przed fundacją
duża odpowie-

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

dzialność, bo to
od decyzji repertuarowo-imprezowych będzie
zależeć przyszłość,
a przede wszystkim
rentowność wzniesionego kosztem
ponad 400 mln
złotych obiektu.
Dlatego warto
przyjrzeć się portfolio organizacji.
Zgodnie z informacjami prezentowanymi na stronie internetowej fundacji, w tym roku
instytucja wsparła kolejno:
Turniej judo „O Złoto Shoguna” w Gliwicach, Mistrzostwa

Polski Polskiej Ligi Western
i Rodeo we Wrocławiu, Amatorskie Mistrzostwa Gliwic
w Tenisie oraz 91 Mistrzostwa Polski w Tenisie. W ubiegłym roku, oprócz organizacji
zawodów tenisowych, fundacja udzieliła wsparcia m.in.
Stowarzyszeniu Modelarzy
Lotniczych, Stowarzyszeniu
Piłki Ręcznej w Sośnicy i pomogła w organizacji VI edycji
Panewnickiego Biegu Dzika.
– W celu skutecznego poszerzenia profilu swojej działalności o zarządzanie najnowocześniejszym w Polsce
obiektem widowiskowo-sportowym, fundacja nawiązała
współpracę z zespołem osób
posiadających doświadczenie w zarządzaniu dużymi
wydarzeniami i obiektami.
Potencjał organizacyjny oraz
zespół doświadczonych ekspertów działających na rzecz
fundacji, a także wieloletnie

www.gazeta-miejska.pl

doświadczenia we współpracy oraz silne związki z Gliwicami są w ocenie miasta
niezaprzeczalnymi atutami
Fundacji Radan – informują
urzędnicy.

Prace nad programem wydarzeń
już trwają, a kalendarz imprez
oraz zespół odpowiedzialny za ich
organizację ma
zostać zaprezentowany do końca
marca 2018 roku.
Jak mówi Marek Jarzębowski,
będą to osoby zarówno spoza
miasta, jak i te, które działają
w Gliwicach od lat.

RADAN, CZYLI
ZNANA MARKA

„Fundacja Wspierania Ratownictwa Górskiego, Sportu oraz Działalności Charytatywnej RADAN”
założona została w 2007 roku
przez Tadeusza Wesołowskiego,
wiceprezesa Beskidzkiej Grupy
GOPR i znanego w Gliwicach biznesmena, w powszechnej opinii
„dobrze żyjącego” z gliwickim
Magistratem. Fundacja blisko
związana jest z firmą Radan
działającą w branży budowlanej.
W Gliwicach ta spółka w ostatnich
latach odpowiadała za kilka ważnych inwestycji m.in. dokończenie
budowy „szkieletora” przy ul. Zwycięstwa (właściciel obiektu, firma
Gamla Poland to spółka zależna
Radanu), realizację Osiedla Miasto Ogród przy ul. Kozielskiej, czy
rewitalizację i stworzenie kompleksu Ogrody Królowej Bony przy
ulicy o tej samej nazwie.



dokończenie na str. 7
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pokieruje halą
gliwice

dokończenie ze str. 6

WODA NA MŁYN
DLA KRYTYKÓW
Odkąd tylko pojawił się pomysł
wybudowania hali (wówczas
jeszcze Podium), a wiadomym
stało się, że cała inwestycja
zostanie sfinansowana z budżetu miasta (Komisja Europejska uznała realizację za
nierentowną), pojawiały się
głosy sceptyczne, sugerujące,
że obiekt będzie skarbonką,
do której dorzucać się będą
wszyscy gliwiczanie, a zarazem Arena spełni funkcje
intratnej przechowalni dla
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„znajomych królika”.
Oddanie w połowie roku (pomimo zainteresowania podmiotów
zewnętrznych) hali w zarząd
miejskiej spółki (PWiK) było
wodą na młyn dla tego typu
podejrzeń. Decyzja o przekazaniu działalności organizacyjnej
Fundacji Radan, takie domysły
tylko podsyca. A kolejne odkrycie kart dopiero przed nami, za
trzy miesiące, kiedy urzędnicy
przedstawią personalia osób
odpowiedzialnych za powodzenie najpoważniejszej i najbardziej kontrowersyjnej inwestycji
w mieście w ostatnich latach.


Michał Szewczyk

Jaka powinna być
ulica Zwycięstwa?
– Pytamy, by wspólnie mieć wpływ na pozytywną zmianę, z zadowoleniem korzystać z ulicy Zwycięstwa, z dumą mówić o Gliwicach i by faktycznie „przyszłość
była tu” – piszą społecznicy z Ośrodka Studiów o Mieście Gliwice i prezentują
ankietę na temat głównej ulicy miasta.
Co jest w niej dobrego, a co nam
się nie podoba, jak często z niej
korzystamy, czy czujemy się
na ul. Zwycięstwa bezpiecznie
i przede wszystkim co zrobić by
najważniejsza ulica w mieście
była bardziej komfortowa dla
mieszkańców. Ankieta może pomóc w przygotowaniu koncepcji
przebudowy ulicy. Wykonawca
projektu, gliwicka firma PROjARCH jest w stałym kontakcie
z organizacjami społecznymi.

Przypomnijmy,
Urząd Miejski
w sierpniu tego
roku przystąpił do
długo zapowiadanego pomysłu przebudowy najbardziej
reprezentacyjnej
ulicy Gliwic.

Jak wskazali w przetargu urzędnicy, warianty koncepcji dla „nowej
Zwycięstwa” powinny uwzględniać
m.in. „racjonalne zagospodarowanie terenu pod kątem stworzenia warunków dla powiązania
różnych rodzajów potrzeb obsługi
ruchu pieszego, turystycznego,
rowerowego i samochodowego

z uwzględnieniem różnych kategorii wiekowych podróżujących”.

Koncepcje przebudowy muszą być też
dostosowane do
nowo wybudowanego oświetlenia
ulicy, a przyszli projektanci zajmą się
ulicą Zwycięstwa od
Rynku, aż do granicy z ul. Dubois.
Fragment ulicy prowadzący do
skrzyżowania z ul. Bohaterów Getta Warszawskiego objęty będzie
innym projektem – Zachodniej
Bramy Metropolii Silesia (czyli budowy Centrum Przesiadkowego
na terenach za dworcem PKP).
Jak informował Magistrat,
przynajmniej do czasu przygotowania koncepcji przebudowy,
urzędnicy nie planują konsultować inwestycji z mieszkańcami.
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Ankietę OSOM Gliwice można znaleźć na na stronie
jakazwyciestwa.pl.
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Ziemowita otwarta na całej długości

Rozpoczęty w maju ubiegłego roku remont
ul. Ziemowita właśnie się zakończył. Ulica
jest już przejezdna, obecnie trwa nasadzanie
wiśni ozdobnych. Wiosną drzewa zakwitną
na różowo i upiększą okolicę.

Remont ul. Ziemowita rozpoczął
się w maju 2017 r. W ciągu kilku miesięcy drogowcy wykonali
szereg trudnych i ważnych prac
– ulica Ziemowita zyskała nową
nawierzchnię, uporządkowano
miejsca postojowe, posadzono

już 11 z planowanych 25 wiśni.
W przyszłości pojawią się jeszcze
słupki.
Wiśnia wonna to nieduży, ale bardzo ciekawy i niezwykle pachnący
gatunek drzewa, który doskonale
aklimatyzuje się w mieście. Po
okresie kwitnienia miejsce wonnych kwiatków zajmują bordowe
liście.

(żms)/UM(mf)

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

Fot. 24gliwice.pl

Identyczne drzewka od dwóch
lat gliwiczanie mają okazję podziwiać przy placu Inwalidów
Wojennych.

www.gazeta-miejska.pl
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26. finał WOŚP już w niedzielę

W niedzielę 14 stycznia na gliwickim Rynku odbędzie się 26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Przy dźwiękach muzyki prowadzona będzie zbiórka środków na sprzęt wykorzystywany
do leczenia noworodków.
Finałowa impreza WOŚP-u rozpocznie się już o godzinie
12:30. Na Rynku będą obecni członkowie organizacji pozarządowych, studenci Politechniki Śląskiej, sportowcy,
a nawet Wikingowie. Skandynawscy wojownicy zaprezentują swoje uzbrojenie, nie
zabraknie też widowiskowych
pokazów walk. Przez cały czas
trwania imprezy prowadzone
będą licytacje oraz kwesta na
rzecz podopiecznych Fundacji
WOŚP-u.

Orkiestrowy
rozkład jazdy:
• 12:30 – początek imprezy
na płycie Rynku: pokazy,
wystawa samochodów,
spotkanie z Wikingami,
instruktaż z pierwszej pomocy i inne atrakcje,
• 16:00 – duża scena – koncert formacji Jamal, po
którym zagrają 2 gliwickie
zespoły: Fyl Gut i Canis
Latrans,
• 20:00 – Światełko Do Nieba,
• 20:10 – występ zespołu
Lombard.

wpisowego zostanie przekazana
na rzecz 26 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Więcej
szczegółów dotyczących 6 GMS
w Regulaminie oraz na stronie
http://msg-rally.pl/.
Już następnego dnia w niedzielę, 14 stycznia fani motoryzacji
będą mogli wziąć udział w kolejnej edycji zawodów WRAK-RACE.
Mordercze wyścigi samochodów,
które „lata świetności” mają już

dawno za sobą. Organizatorzy zapowiadają licytację pojazdu (cały
dochód przekazany zostanie wolontariuszom WOŚP Sztab Gliwice), pokaz ratownictwa drogowego straży pożarnej OSP Ostropa
oraz pokaz udzielania pierwszej
pomocy z udziałem DOPR Tychy.
Więcej szczegółów na plakacie
i stronie organizatora http://
www.wrak-race.pl/.
(żms)/UM Gliwice, MZUK Gliwice

Jeżeli zagra Wielka
Orkiestra, to nie obędzie się bez znanych Ryk silników, sportowe emocje
nazwisk. Na gliwickiej i szczytny cel
scenie wystąpią for- Dwie imprezy motoryzacyjne w jeden weekmacje Jamal i Lombard. Jamal to zespół end to nie lada gratka
dla miłośników cztewykonujący muzykę
rech kółek. Zderzenie
z pogranicza reggae
dwóch
różnych motoi dancehallu. Obecnie
artyści promują swoją ryzacyjnych światów
nową płytę – „1994”. – rajdy samochodowe
i wyścig „ostatniego
Lombard to weterani polskiej
tchnienia”.
sceny rockowej. „Przeżyj to
sam”, „Szklana pogoda”,
„Nasz ostatni taniec” – podczas koncertu w Gliwicach
usłyszymy najpopularniejsze
przeboje grupy. Zagrają także
gliwickie formacje Canis Latrans i Fyl Gut.

2 dni dla WOŚP
również w Arenie

13 i 14 stycznia jednym z miejsc, w których
zagra WOŚP będzie również Park Handlowy
Arena w Gliwicach. 26. Finał w ramach Sztabu
nr 4394 organizuje Fundacja „Biegamy z Sercem”. W imieniu fundacji będzie kwestować aż
100 wolontariuszy z puszkami i identyfikatorami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!
W sobotę pomiędzy godzinami 11:00–18:00 odbędą się
aukcje charytatywne (m.in.
gadżety WOŚP z autografem
Jurka Owsiaka) oraz spotkanie z Naruciakiem – jeden
z naczelnych dowcipnisiów
polskiego YouTube'.
Natomiast w niedzielę pomiędzy godzinami 12:00–14:00
odbędzie się VII Bieg Orkiestrowy, który na starcie zgromadzi aż 1350 zapisanych
już uczestników – dorosłych
i dzieci. Zawodnicy będą mieć
do pokonania w dowolny sposób (Bieg, NW, Marsz) od 2
do 10 km. Wszyscy otrzymają na mecie pamiątkowe
medale, a osoby startujące
w kolorowym przebraniu, peruce itp. dostaną upominki.
Sportową zabawę rozpocznie
o godzinie 11:30 żywe SER-

W sobotę, 13 stycznia na terenie
Giełdy Samochodowej przy ulicy
Kujawskiej 112 odbędzie się 6
Gliwicki Motor Sprint o Puchar
Prezydenta Miasta Gliwice. Tym
razem impreza ma charakter
charytatywny, tj. całość kwoty

DUSZKO dla WOŚP, które
utworzą wspólnie zawodnicy
i kibice. Do godziny 20:00
za wrzucenie nawet symbolicznego grosika do puszki
będzie można otrzymać orkiestrowe serduszko.
– Na godzinę 11:25 (parking przy Decathlonie) zapraszamy całe rodziny do
SERDUSZKA dla WOŚP,
które wierzymy, że będzie
większe od zeszłorocznego
(na zdjęciu), a następnie do
kibicowania zawodnikom. Dla
najgłośniejszych i najbardziej
kolorowych kibiców (transparenty, flagi, trąbki itp.)
przygotowaliśmy upominki –
zapowiada Artur Szcześniak
– Szef Sztabu WOŚP nr 4394
i Prezes Fundacji „Biegamy
z Sercem”.

Rejestr już działa

Wraz z początkiem roku odblokowany został publiczny dostęp do bazy
zawierającej imiona, nazwiska i wizerunki ludzi, którzy w przeszłości
dopuścili się przestępstw na tle seksualnym.

Można tam znaleźć trzech przestępców, którzy pochodzą z Gliwic, trzech z Zabrza, oraz po
jednym z Pyskowic i Knurowa,
natomiast z dalszego sąsiedztwa – aż sześciu z Chorzowa, po
pięciu z Bytomia i Sosnowca,
po czterech z Katowic i Rudy
Śląskiej oraz trzech z Rybnika.

W rejestrze znajdują
się dane łącznie 768
przestępców seksualnych. To głównie
pedofile, którzy dopuścili się gwałtów na

dzieciach poniżej 15.
roku życia i sprawcy
gwałtów popełnionych ze szczególnym
okrucieństwem.
Spośród sprawców czynów
popełnionych od 1 października 2017 r. do rejestru publicznego trafiają dodatkowo
także recydywiści – jeśli którekolwiek przestępstwo na
tle seksualnym popełnili na
szkodę małoletniego (do 18.
roku życia) i zostali uprzednio
skazani na karę pozbawienia
wolności bez warunkowego
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zawieszenia jej wykonania.
W Rejestrze publicznym zamieszczone są informacje,
w jakich miejscowościach przebywają obecnie wszystkie te
osoby. Muszą one pod groźbą
kary aresztu zawiadamiać policję o każdej zmianie miejsca
pobytu, a funkcjonariusze na
bieżąco będą aktualizować te
dane w rejestrze.
W przypadku przestępców, którzy urodzili się w Gliwicach, nie
wiadomo jeszcze gdzie przebywa dwóch z nich. Pozostały
odsiaduje wyrok w Zakładzie
Karnym w Rzeszowie.

Policja jest w trakcie weryfikacji
informacji, gdzie się znajdują
się mężczyźni, których miejsce
pobytu nie jest podane.

Rejestr
z ograniczonym dostępem

Druga część rejestru
– z ograniczonym
dostępem – zawiera
2614 nazwisk.

Oprócz osób z rejestru ogólnodostępnego znaleźli się w nim

www.gazeta-miejska.pl

sprawcy gwałtów popełnionych
przed 1 października 2017 r. na
osobach w wieku 15-18 lat, co
do których to sprawców sądy
nie orzekły o wyłączeniu ich
z rejestru.
Natomiast w przypadku przestępstw popełnionych po 1
października 2017 roku, do
rejestru z dostępem ograniczonym trafili wszyscy gwałciciele
i pedofile, stręczyciele dzieci
i skazani, którzy posługiwali się
pornografią na szkodę nieletnich. W tej części rejestr jest
bardzo szczegółowy. Zawiera
m.in. PESEL skazanych i adresy
ich zameldowania.

Odpowiedzialność dyrektorów szkół
Dyrektorzy szkół, a także organizatorzy wypoczynku czy zajęć dla dzieci są zobowiązani
sprawdzać, czy osoby, które
zamierzają zatrudnić, figurują
w rejestrze. Jeśli tak – nie będą
mogli przyjąć ich do pracy. Za
niedopełnienie tego obowiązku
grożą kary – aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie
niższej niż 1000 zł.
(żms)
/Ministerstwo Sprawiedliwości
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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.

12.01 piątek

CK Wiatrak - Zabrze, ul. Wolności 395
13 stycznia, sobota, godz. 20:00

10.01 środa
Klub Studencki Spirala - Gliwice,
ul. Pszczyńska 85
• 20.00 Przegląd Kapel Studenckich
- Canis Latrans
- Dream Atlas
- Impact
- KLAUSTROFOBIA
Garaż Music Pub - Gliwice, ul.
Pszczyńska 29
• 18.00 Jam Session II
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 15.15 Dzikie róże
• 17.00 Party
• 18.15 Morderstwo w hotelu
Hilton
• 20.15 Przeżyć: metoda Houellebecqa

Duża sala
• 12.30 I tak cię kocham - seans
seniora
• 15.30 The Florida Project
• 17.45 Gra o wszystko
• 20.15 I tak cię kocham

11.01 czwartek
Klub Studencki Spirala - Gliwice,
Pszczyńska 85
• 21.00 Kino w akcji - impreza
karnawałowa
Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 19.00 Grzegorz Turnau - koncert
Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Teatralny 1
• 19.00 Kolacja dla głupca

Kino studyjne Amok

Klub Studencki Spirala - Gliwice,
ul. Pszczyńska 85

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 15.15 Dzikie róże
• 17.00 Party
• 18.15 Morderstwo w hotelu
Hilton
• 20.15 Przeżyć: metoda Houellebecqa
Duża sala
• 15.30 The Florida Project
• 17.45 Gra o wszystko
• 20.15 I tak cię kocham
Dom Pamięci Żydów Górnośląskich - Gliwice, ul. Księcia Józefa
Poniatowskiego 14
• 18.00 Szlakiem żydowskich
światów na Górnym Śląsku: Zülz
Biała Prudnicka, Neuestadt OS.
/ Prudnik
Spotkanie poprowadzi: Marcin
Husak
Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona

Gliwice,
ul. Dolnych Wałów 3

13 stycznia
godz. 11.00

TWARDZIELE
reż. Christian Lo

Jedenastoletni Modulf myśli o sobie
jako o superbohaterze. Codziennie
jest zastraszany przez silniejszych
uczniów. Akceptuje to, ponieważ wydaje mu się, że w ten sposób osłania
przed ich agresją inne dzieci. Nikt
z rówieśników zdaje się nie dostrzegać problemu znęcania się nad chłopcem. Biernie przechodzą nad tym do
porządku dziennego. Dopiero nowa
koleżanka z klasy, Lise uświadamia
głównemu bohaterowi, że to nie jest
dobra droga do tego, by stawić czoła
przemocy. Wspólnie postanawiają
zmienić realia panujące w szkole.
Najlepsza produkcja dla dzieci na Festiwalu Filmowym w Kristiansand
w Norwegii 2013.

+warsztaty
Gdy w szkole dzieje się źle, czyli o tym, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami między rówieśnikami
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Prawdziwa historia kobiety, która jak WILK Z WALL
STREET wdarła się na szczyt, ale nie spodziewała się jak
twarda musi być dziewczyna, by przetrwać w męskim
świecie. Dwukrotnie nominowana do Nagrody Akademii
Jessica Chastain w filmie zdobywcy Oscara Aarona
Sorkina, autora scenariuszy do filmów „THE SOCIAL NETWORK”, „STEVE JOBS” i „LUDZIE HONORU”. Młoda,
piękna i wszechstronnie utalentowana. Kochała ryzyko
i nie bała się gry o wszystko. Światowej klasy zawodniczka w narciarstwie alpejskim, która fortunę zdobyła
nie dzięki nartom, a dzięki kartom. Molly Bloom przez
10 lat prowadziła najbardziej ekskluzywny, nielegalny
klub pokerowy w USA. Gościła gwiazdy Hollywood,
największe postaci światowego biznesu, a także bossów
rosyjskiej mafii. Pod jej dachem wygrywano miliony i tracono fortuny. Poznała tajemnice najpotężniejszych tego świata. Gdy sądziła, że zdobyła wszystko, do jej drzwi zapukało
FBI. Zagrożona wieloletnim więzieniem, utratą dorobku życia, po raz kolejny postanowiła podjąć walkę.

• 21.00 Erith - koncert
Miejska Bilbioteka Publiczna w
Zabrzu - ul. Krakowska 52
• 18.00 Spotkanie z Podróżniczką:
Chiny podczas Złotego Tygodnia
Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 19.00 Kolacja dla głupca
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.15 Kobieta z lodu
• 18.15 Dzikie róże
• 20.00 Party
Duża sala
• 15.45 I tak cię kocham
• 18.00 The Florida Project
• 20.15 Gra o wszystko

13.01 sobota

Dom Pamięci Żydów Górnośląskich - Gliwice, ul. Księcia Józefa
Poniatowskiego 14
• 18.00 Spotkania z Kresami
Rzeczpospolitej: Zadwórze – polskie Termopile
Wykład prof. Stanisław Sławomir
Nicieja, połączony z promocją X
tomu „Kresowej Atlantydy”
Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona

14.01 niedziela
Gliwice Rynek Starego Miasta
• od 12.00 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Giełda Samochodowa - Gliwice
ul. Kujawska 112
• 9.00 Wrak-Race Silesia WOŚP
Edition
Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 18.00 Kolacja dla głupca
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.15 Storm. Opowieść o
odwadze
• 18.15 Kobieta z lodu
• 20.00 Party

Duża sala
• 16.00 Dziadek do orzechów The Royal Ballet Covent Garden
• 19.00 The Florida Project

15.01 poniedz.
Miejska Biblioteka Publiczna w
Gliwicach - pl. Inwalidów Wojennych 3
• 17.00 wernisaż malarstwa
- "Zbliżenia..." Barbary Wachowicz-Białowąs

16.01 wtorek
4art klub muzyczny - Gliwice,
ul.Wieczorka 22
• 20.00 Blues Jam - prowadzenie:
Kajetan Drozd z formacji "Kajetan
Drozd Band" / Wstęp wolny.
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.15 Kobieta z lodu
• 18.15 Dzikie róże
• 20.00 Party
Duża sala
• 15.45 I tak cię kocham
• 18.00 The Florida Project
• 20.15 Gra o wszystko

Szkoła Podstawowa nr 15 w Zabrzu - ul. Czołgistów 1
• od 16.00 do 19.00 Archery Tag
- w ramach WOŚP
Kopalnia Guido (poziom 320 m)
- Zabrze, ul. 3 Maja 93
• 18.00 Przedświt - zagrają: Entropia, Saule, Siła, Krzywdy
CK Wiatrak - Zabrze, ul. Wolności
395
• 20.00 Kat & Roman Kostrzewski, Eier, Dragon - Rockowy WOŚP
2016
Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Teatralny 1
• 18.00 Kolacja dla głupca
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 11.10 Twardziele (premiera) +
Warsztaty - w ramach: Dobry czas
z filmem i rodziną
• 16.15 Kobieta z lodu
• 18.15 Dzikie róże
• 20.00 Party
Duża sala
• 15.45 I tak cię kocham
• 18.00 The Florida Project
• 20.15 Gra o wszystko
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Znakomici soliści i towarzyszący im zabrzańscy ﬁlharmonicy
zachwycili nas podczas Koncertu Noworocznego

Tanecznym krokiem
weszliśmy w nowy rok

Koncert Noworoczny w Domu Muzyki i Tańca na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń kulturalnych w Zabrzu

Ach, cóż to był za wieczór! Najpiękniejsze duety operetkowe usłyszeliśmy podczas
Koncertu Noworocznego, na jaki Filharmonia Zabrzańska zaprosiła 1 stycznia
do Domu Muzyki i Tańca. O znakomite wrażenia artystyczne zadbali zarówno soliści,
jak i towarzyszący im na scenie tancerze.
– Mają swój Koncert Noworoczny
wiedeńczycy, mają też zabrzanie. Bardzo się cieszę, że po raz
kolejny mogliśmy rozpocząć rok
przy wspaniałej muzyce w mistrzowskim wykonaniu – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.

Podczas koncertu „Gdy blaskiem gwiazd” wystąpili Karina
Skrzeszewska, Joanna Moskowicz, Łukasz Gaj i Adam Szerszeń. Na scenie zaprezentowali
się równie znakomici tancerze
– Milena Burchardt, Kamila Borowska, Zofia Czechlewska, Sła-

womir Greś oraz Adam Czechlewski. Autorką choreografii
była Zofia Czechlewska.
Zabrzańscy filharmonicy nie
zwalniają tempa i już zapraszają
na kolejne wyjątkowe koncerty,
których będzie można posłuchać
w niezwykle klimatycznej siedzi-

bie orkiestry przy ul. Park Hutniczy 7. Działająca tu sala została
przygotowana w gruntownie odrestaurowanym budynku dawnej
biblioteki Donnersmarcków, co
zapewnia gościom dodatkowe
wrażenia.
(hm)

MIASTO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Małgorzata Mańka-Szulik,
prezydent Zabrza
W Zabrzu systematycznie prowadzimy wiele działań na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta. Pamiętając o naszych tradycjach, wciąż przekształcamy dawne miasto ciężkiego przemysłu w miejsce,
gdzie nowoczesnej gospodarce, medycynie, nauce,
innowacyjnym technologiom towarzyszą turystyka, kultura i sport.
Na działania w sferze kultury przekazujemy w Zabrzu co roku ponad
20 milionów złotych. Jestem przekonana, że to dobrze wydane pieniądze. Zabrzanie i goście naszego miasta mogą korzystać z szerokiego
wachlarza propozycji Domu Muzyki i Tańca, Teatru Nowego, Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, naszych muzeów
czy też jednej z zaledwie dwóch w regionie filharmonii.

Koncert karnawałowy
– „ Z klarnetem i humorem…”
12.01.2018 – godz. 18.00 – Zabrze, Sala Filharmonii
Roman Widaszek – solista
Sławomir Chrzanowski – dyrygent i prowadzący
A. Shaw – Koncert klarnetowy, B. Kovacs – Shalom Aleichem,
A. Schreiner – Immer Kleiner, popularna muzyka orkiestrowa

Koncert dla Babci i Dziadka
19.01.2018 – godz. 18.00 – Zabrze, Sala Filharmonii
Sławomir Chrzanowski – dyrygent i prowadzący
„Od Bacha do Offenbacha….” – hity klasyki

„Rosyjska Zima”

Efektowna choreograﬁa to zasługa Zoﬁi Czechlewskiej

26.01.2018 – godz. 18.00 – Zabrze, Sala Filharmonii
Albrecht Menzel (Niemcy) – skrzypce
Sławomir Chrzanowski – dyrygent
Czajkowski – Koncert skrzypcowy D–dur,
Śpiąca królewna – suita z baletu
Chaczaturian – Gajane– fragmenty

Słynne utwory operetkowe zaprezentowali znakomici soliści

Za pulpitem dyrygenckim stanął Sławomir Chrzanowski

09.01–15.01.2018
(nr
859)
09–15.01.2018 (nr
859)
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