
Plebiscyt na najlepszych sportow-
ców i trenerów Zabrza zorganizo-
wany został już po raz 36. Do ty-
tułu nominowano 28 zawodników 
i 16 szkoleniowców, którzy repre-
zentowali 10 dyscyplin i 16 klubów 
sportowych. Na swoich faworytów 
można było głosować od 7 grudnia 
do 9 stycznia za pośrednictwem 
SMS-ów lub wypełniając kupo-
ny drukowane w „Głosie Zabrza 
i Rudy Śląskiej”. Wyniki poznaliśmy 

podczas zorganizowanego w minio-
ną sobotę Balu Sportowca. Gala od-
była się w hali Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Zabrzu. 
W pierwszej dziesiątce zestawie-
nia znalazło się aż sześciu piłkarzy 
Górnika Zabrze. Pierwsze miejsce 
zajął Igor Angulo, który obecnie 
jest najlepszym strzelcem ekstra-
klasy. Tuż za nim uplasował się 
najlepiej asystujący Rafał Kurza-
wa. Na najniższym stopniu podium 

stanął broniący bramki 
Trójkolorowych Tomasz Loska. 
Za najlepszego trenera czytelni-
cy uznali Marcina Brosza. Drugie 
miejsce zajął Janusz Kowalski 
z Gwarka, a trzecie – Rastislav 
Trtik, szkoleniowiec NMC Górnika 
Zabrze. Najlepszym nauczycielem 
wychowania fizycznego został z ko-
lei Marek Płatek.
– Ta nagroda to efekt pracy wielu 
osób, które wspierają nas w co-

dziennych 

t r e n i n g a c h . 

Było to dla nas szczególnie ważne 

w najtrudniejszych momentach – 

podkreśla Marcin Brosz, trener 

Górnika Zabrze. 

– Gratuluję wszystkim wyróżnionym 

osiągnięć przyczyniających się do 

budowania sportowej marki Zabrza 

– podsumowuje prezydent Zabrza 

Małgorzata Mańka-Szulik.   (hm)  
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Poznaliśmy najlepszych sportowców i trenerów Zabrza minionego roku

Z serdusz-
kami 
w dłoniach

stanął broniący bramki dziennych 

Tego można się było spodziewać. Po spektakularnym 
powrocie do ekstraklasy i efektownych 

występach w jesiennej rundzie rozgrywek, 
Górnik zdominował plebiscyt na najlepszych 

sportowców i trenerów Zabrza 2017 roku. 
W pierwszej kategorii zwyciężył niesamowity Igor 

Angulo, wśród szkoleniowców – Marcin Brosz. Parkiet wypełnił się 
tańczącymi parami

Najlepsi zawodnicy i trenerzy Zabrza 
odebrali pamiątkowe statuetki w hali 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
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Podium w Trójkolorowych    
barwach

Prowadzący 
w klasyfikacji 
strzelców 
Igor Angulo
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Ponad trzystu wolontariuszy kwestowało 
na ulicach Zabrza podczas odbywającego się 

w niedzielę 26. Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Na mieszkańców 

czekały atrakcje przygotowane 
m.in. na placu Warszawskim.

ZA NAMI 26. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Celem tegorocznego Finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy było pozyskanie środków dla 
wyrównania szans w leczeniu no-
worodków. – Wybór celu Finału to 
każdego roku najtrudniejsza decy-
zja, jaką musi podjąć zarząd naszej 
Fundacji. Przez cały czas napływają 
do nas sygnały i informacje o tym, 
jakie są braki w szpitalach, jakie 
dziedziny medycyny wymagają pil-
nej interwencji. Piszą do nas leka-
rze, personel medyczny, autorytety 
w świecie medycyny, ale często 
także pacjenci i rodzice dzieci le-
czonych w szpitalach. Potrzeby są 
ogromne, a my, wybierając temat 
każdej zbiórki, musimy być pewni, 

że przy pomyślnym wyniku Finału 
uda nam się postawione cele zre-
alizować. A to nie jest łatwe. Wszy-
scy, zwłaszcza w ostatnich dniach, 
widzimy, z jak wieloma bolączkami 
boryka się dziś cały system ochro-
ny zdrowia w Polsce – mówi Jurek
Owsiak, prezes zarządu WOŚP.
W Zabrzu działały w tym roku 
sztaby zorganizowane przez Wiel-
ką Flotę Zjednoczonych Sił oraz 
Szkołę Podstawową nr 17. Na 
placu Warszawskim odbył się 
zlot food trucków pod hasłem 
„FOOD TRUCK DLA WOŚP”. Były 
pokazy tańca, udzielania pierw-
szej pomocy, prezentacja wozów 
strażackich oraz grup militarnych. 

Podsumowaniem Finału WOŚP 
było tradycyjne światełko do nie-
ba w wykonaniu Teatru Ognia 
Nam-Tara oraz koncert duetu Bas 
Tajpan & Bob One. Neonatologia 
wcześniej była celem Finałów 
WOŚP już siedmiokrotnie. Dzięki 
Wielkiej Orkiestrze Świątecznej 
Pomocy na wszystkie oddziały 
noworodkowe w Polsce trafiły 
3844 urządzenia medyczne za 
łączną kwotę prawie 122 mln zł. 
Rodzice najmniejszych pacjentów 
mogą dziś, w razie potrzeby, li-
czyć na gotowość do pracy 1160 
inkubatorów, 367 stanowisk do 
resuscytacji noworodków czy 344 
kardiomonitorów. (hm)

Z serduszkami 
w dłoniach

Styczeń to miesiąc, w którym wciąż 
żyjemy jeszcze Świętami Bożego 
Narodzenia. Ich klimat będzie moż-
na poczuć również podczas koncer-
tu, na który 19 stycznia o godzinie 
19 zaprasza Dom Muzyki i Tańca.

Najpiękniejsze polskie kolędy i pa-
storałki wykonają na zabrzańskiej 
scenie muzycy grupy Enej oraz 
artyści zespołu Równica z Ustro-
nia. Oprócz najbardziej znanych 
utworów usłyszymy m.in. „Kolędę 

dla nieobecnych”, liryczną pieśń, 
przy której z niejednego oka 
z pewnością popłynie łza.
Enej to polski zespół rockowo-
-folkowy, założony w 2002 r. 
w Olsztynie przez braci Piotra 
i Pawła Sołoduchów oraz ich przy-
jaciela Łukasza Kojrysa (obec-
nego managera zespołu). Nazwa 
zespołu pochodzi od imienia głów-
nego bohatera „Eneidy” Iwana 
Kotlarewskiego - Eneja, wesołego 
kozaka podróżującego po świecie. 

Grupa to mieszanka różnorodna 
kulturowo, co ma swe źródło w 
pochodzeniu członków zespołu. 
Rodzina braci Sołoduchów ma 
korzenie ukraińskie, Mirosław 
Ortyński urodził się we Lwowie, 
a pozostali członkowie zespołu 
to Polacy.
Zespół Równica powstał w 1995 r. 
przy Szkole Podstawowej nr 1 
w Ustroniu. Choreografem i kie-
rownikiem artystycznym grupy 
jest Renata Ciszewska. Zespół 

liczy około 40 dzieci tańczących 

i śpiewających. Równica koncer-

towała kilkaset razy w kraju i za 

granicą, m. in. w Czechach, Niem-

czech, Hiszpanii, Grecji, na Wę-

grzech, na Słowacji we Włoszech 

i w Portugalii. Repertuar zespołu 

powstał w oparciu o rzadko śpie-

wane pieśni i tańce regionu Ziemi 

Cieszyńskiej, utwory poetyckie, 

a także kolędy, pastorałki i pieśni 

religijne. (hm)

Poczujmy klimat świąt
WYJĄTKOWY WIECZÓR POD ZNAKIEM KOLĘD I PASTORAŁEK

Enej

Finałowi towarzyszyły 
m.in. prezentacje 
wozów strażackich

W Zabrzu kwestowało ponad trzystu wolontariuszy

16–22.01.2018 (nr 860)
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Całe miasto żyło 
Finałem WOŚP – 
biegi, rajdy, tur-
nieje piłkarskie 
i prawie dziesię-

ciogodzinna zaba-
wa na Rynku Sta-

rego Miasta, tego 
dnia nikt nie mógł 

się nudzić.
W mieście działało pięć 
sztabów: Stowarzyszenie 
GTW zebrało 154 762,50 
zł, Fundacja Biegamy z Ser-
cem – 100 000,00 zł, Bieg 

Po Ćmoku – 10 128,68 zł, 
Filomata – 4 855,30 zł, ZSTI –  
42 832,79 zł.

Na zakończenie finału na 
Rynku, o 20.00 rozpoczął się 
trwający kilka minut efektow-
ny pokaz sztucznych ogni, po 
którym wystąpił zespół Lom-
bard.

Podczas niedzielnego 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy udało się zebrać w Gliwicach 312 579,27 zł – informuje 
Stowarzyszenie GTW. Tym razem Orkiestra grała dla wyrównania 
szans noworodków.

REKORD 
W GLIWICACH

fo
t.
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Fundacja jako Sztab WOŚP nr 4394 i Park Handlowy ARENA przygo-
towały aż dwa dni atrakcji w ramach 26. Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy!
W sobotę odbyły się licytacje 
(m.in. gadżety WOŚP z autogra-
fem Jurka Owsiaka), z których 
pozyskano łącznie 2 790 zł oraz 
spotkanie młodzieży z Narucia-
kiem – jeden z naczelnych dow-
cipnisiów polskiego YouTube'.

W niedzielę wystartował VII Bieg 
Orkiestrowy, który zgromadzi aż 1 
329 zawodników (osoby niepeł-
nosprawne, dzieci i dorośli) oraz 
tłum kibiców! Większość uczest-
ników pobiegła w kolorowym prze-
braniu, a na mecie każdy otrzy-
mał pamiątkowy medal. Przed 
biegiem zawodnicy utworzyli żywe 
SERDUSZKO, a w połowie 10 mi-
nutowej rozgrzewki zatrzymali się 
w bezruchu na 60 sekund. 
 – Bawiliśmy się wyśmienicie 
i cieszymy się, że mogliśmy wziąć 
udział w tak radosnej i pozytywnej 
akcji – skomentowała Edyta Krze-
mińska, która z mężem Filipem 
i dziećmi przyjechali z Tychów. 

Przez dwa dni 100 wolontariu-
szy kwestowało z orkiestrowymi 
puszkami, a efekt końcowy ich 
działań, to 74.223,73 zł. 

 – Z biegu przekazujemy na 
WOŚP 22.000 zł, a że marzyło 
się nam minimum 100 tys. dla 

Orkiestry, to brakujące 986,27 
zł dorzucamy z fundacyjnych 
składek członkowskich! Dzię-
kuję wszystkim, którzy przyczy-
nili się do sukcesu naszego 
– powiedział Artur Szcześniak, 
szef Sztabu i prezes Fundacji  
„Biegamy z Sercem”.

   100 tysięcy zł dla 
Orkiestry od Fundacji 
„Biegamy z Sercem” 



 Ô BOUTIQUE LAPLAYA78, 
odzież dla kobiet z klasą 
i inne. Gliwice, Okrzei 11. 
Tel. 601-490-293.

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

zdrowie
 Ô Protezy zębowe na NFZ 

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

inne
 Ô Kupię radia, wzmacniacze, 

kolumny itp. Kolejki PIKO, 
HO, TT. Tel. 607-912-559.
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ogłoszenia drobne

Ogłoszenia również na
 gazeta-miejska.pl

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

finanse
 Ô 10000zł dla osób bez 

udokumentowanego docho-
du lub bez dochodu 32/307-
01-15.

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

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

usługi
 Ô !Czyszczenie dywanów (u 

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

 Ô Alarmy, Monitoring, 
Domofony, Elektryk Tel. 665-
803-424.

 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. 508-145-905, www.
abirox.pl

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

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

 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.

NOWY ADRES 

W GLIWICACH

P A R T N E R . . . .

 Ô POŻYCZKI krótkoterminowe 
32/348-61-68, 504-819-404. 
Pośrednik CDF S.C. firmy MAT-
POL FINANSE Sp. z o.o.

dam pracę
 Ô Poszukujemy pracowni-

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

nieruchomości
 Ô KUPIĘ MIESZKANIE ZA 

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

 Ô Sprzedam dom nad 
jeziorem w Januszkowicach 
pod Kędzierzynem.10 arów 
działka. Pięknie położony. 
Więcej na olx lub allegro. 
Tel. 608 116 856.

 Ô Wynajmę pawilon 30 m2 
na dowolną działalność, Gli-
wice, ul. Żwirki i Wigury 71, 
obok przystanku autobuso-
wego. Tel. 505221492, os. 
Zubrzyckiego.

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

R E k l A m A . . . .

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

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

inne
  BOUTIQUE LAPLAYA78, 

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

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

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

  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)
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poniósł wydatne 
koszty utrzymania 

bazy LPR.
– W specjalnej strefie eko-
nomicznej działa wiele zakła-
dów produkcyjnych, ponadto 
w mieście funkcjonują pod-
mioty, które produkują lub 
przechowują większe ilości 
substancji niebezpiecznych. 
W najbliższym czasie oddana 
zostanie do użytku hala wido-
wisko-sportowa, w której od-
bywać się będą liczne imprezy 

masowe. Powyższe okoliczno-
ści rodzą ryzyko wystąpienia 
zdarzeń gdzie niezbędne bę-
dzie zapewnienie szybkiego 
transportu lotniczego osób po-
szkodowanych – przekonywał 
bezskutecznie w piśmie do 
ówczesnego ministra zdrowia 
Mariana Zembali, prezydent 
Frankiewicz.

Zmiany decyzji 
o lokalizacji bazy 

nie należy się spo-
dziewać, a rozpisa-
ne już przetargi na 
projekt katowickie-

go obiektu, tylko 
potwierdzają, że 

klamka już zapadła. 

Pozostaje cieszyć się, że przez 
jeszcze co najmniej dwa lata 
możemy czuć się odrobinę 
bezpieczniej. Jak informu-
je Justyna Sochacka, tylko 
w ubiegłym roku śmigłowiec 
LPR z bazy w Gliwicach wyko-
nał 381 misji ratunkowych. 

Michał Szewczyk

Decyzja ministerstwa zdrowia 
oznacza, że w Gliwicach LPR 
będzie stacjonowało jeszcze 
przez przynajmniej dwa lata. 
 – Baza zostanie przeniesiona 
dopiero po zakończeniu prac bu-
dowlanych. Obecność na gliwic-
kim lotnisku na razie nie ulega 
zmianie i LPR pracuje tak jak do 
tej pory – mówi nam Justyna So-
chacka, rzecznik prasowy LPR.

To dobra wiadomość 
dla Gliwic. Co praw-
da śmigłowiec LPR 

interweniuje nie tyl-
ko na terenie miasta, 
ale w całym regionie, 

jednak najczęściej 
startuje do poważ-
nych wypadków, 

w których każda 
sekunda może być 

na wagę złota. 
Aż do połowy maja będzie przy-
gotowywany projekt nowej bazy 
w Katowicach. Następnie rozpocz-
ną się prace budowlane, które 
mają potrwać około 10 miesięcy. 
Nawet bez większych opóźnień, 
baza na Muchowcu ruszy dopiero 
w drugiej połowie 2020 roku.

Przypomnijmy, pomysł przeno-
sin bazy do Katowic zrodził się 
jeszcze za rządów Platformy 
Obywatelskiej w 2015 roku. 
Choć oficjalnym powodem 
zmiany była budowa nowej 
bazy LPR w Opolu, pojawiły 
się spekulacje, że decyzja 
jest inspirowana politycznie 
(Zygmunta Frankiewicza z PO 
łączyły do niedawna chłodne 

relacje). Dlatego też można 
było oczekiwać, że zmiana na 
szczytach władzy może wpły-
nąć na losy gliwickiej bazy LPR. 
Tak się jednak nie stało.
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Zwrot akcji w sprawie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gliwicach. Choć charak-
terystyczny żółty śmigłowiec miał z końcem 2017 roku odlecieć do Katowic, ministerstwo 
zdrowia zmieniło zdanie, a baza LPR przeniesiona zostanie do stolicy województwa dopiero 
po wybudowaniu na Muchowcu odpowiedniej infrastruktury.
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LPR jednak na dłużej
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– To pomysł PO kontynuowa-
ny przez PiS. O negocjacjach 
raczej należy zapomnieć. Moż-
na próbować przedstawiać 
racjonalne argumenty, ale 
one chyba trafiają w próżnię 
– komentował w ubiegłym roku 
Marek Jarzębowski, rzecznik 
prasowy Prezydenta Gliwic.

A wachlarz „racjonal-
nych argumentów" 
w rękach Gliwic jest 
zdaniem Magistratu 
szeroki. Miasto znaj-
duje się na skrzyżo-
waniu autostrad A1 
i A4 i jest ważnym 

węzłem komunika-
cyjnym na południu 
Polski. W dodatku 
gliwicki samorząd 

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

ZNIŻKI

20%
DRAGON

TAXI

NOWE NIŻSZE CENY!

32 230 77 43

607 70 91 90

32 239 91 91

Sośnica i Łabędy 
BEZ STREF

taxidragon.pl



Po zakończeniu prac, teren 
parku w założeniu ma być bez 
porównania atrakcyjniejszy niż 
dotychczas. Już teraz widać 
jednak, że bez skutecznego 
monitoringu, plany mogą pozo-
stać na papierze, a cała praca 
i wydane pieniądze będą zniwe-
czone przez wandali.

Problem stanowią 
też „nielegalni” użyt-
kownicy, korzystają-
cy z urządzeń jeszcze 
przed ich udostęp-
nieniem. W parku 
zamontowano już 

część z zapowiada-
nych urządzeń spor-
towo-rekreacyjnych, 

jak m.in. ogromne 
linarium, siłownię 

zewnętrzną, część 
ławek, instalacje 

akustyczne.
Wspomniane linarium pojawiło 
się w parku już jesienią, nie 
było jednak dostępne dla użyt-
kowników. Na miejscu trwały 
roboty budowlane, plac budowy 
ogrodzono. Jednak po przejściu 
huraganu metalowe bariery za-
bezpieczające poprzewracały 
się, o czym informowaliśmy 
dwa miesiące temu w artykule.

Brak płotu stanowił 
zachętę dla okolicz-
nych mieszkańców 
do tego, aby sko-
rzystać z urządzeń 
zainstalowanych 

już w rejonie placu 
zabaw. 

PRUiM, który realizuje inwesty-
cję w Parku Chrobrego, ponow-
nie zabezpieczył teren, gdzie 
zlokalizowane jest linarium. Nie 
zniechęciło to jednak nielegal-
nych użytkowników. Informuje 

nas o tym Czytelniczka w wia-
domości do redakcji.

 – Regularnie widzę spacerując 
z dzieckiem dorosłych i dzieci 
(czasami w towarzystwie alkoholu) 
bawiących się na jeszcze zamknię-
tych obiektach – linach do wspina-
nia, siłowni – pisze Czytelniczka.

Gliwiczanka obawia 
się, że w wyniku nie-
prawidłowego eks-
ploatowania urzą-
dzeń, nie dotrwają 
one w dobrym sta-

nie do momentu 
odbioru budowy 

i przekazania ich do 
użytku mieszkań-
ców. Do tego do-

chodzi działalność 

wandali, którzy dla 
zabawy podpalają 
nowe urządzenia 

i latarnie.
 – W centralnej części parku 
można zobaczyć co najmniej 
6 spalonych latarni (zajął się 
chyba plastik, którym były okry-
te) – pisze Czytelniczka.

Jak udało się nam ustalić u pra-
cownika PRUiM przebywającego 
na terenie Parku, zniszczeniu 
uległo nawet 8 słupów. Wyjaśnił 
on, że do pożaru doszło w wyni-
ku podpalenia folii zabezpiecza-
jącej latarnie. Niestety, jedynie 
teren obok linarium zabezpie-
czony został monitoringiem, 
dlatego ustalenie sprawców 
aktów wandalizmu może być 
trudne. (żms)

Wandale niszczą Park Chrobrego
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Spalone nowe latarnie i urządzenia, brak jakiegokolwiek poszanowania dla wspólnej 
własności – wandale w modernizowanym właśnie Parku Chrobrego nie tracą czasu.

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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www.forumgliwice.pl

20–21 stycznia
Wystawa i stanowiska do budowania z klocków LEGO® 
Hit! Elektryczne samochody LEGO® 
Strefa LEGO® Soft Bricks
Zabawy i konkursy z nagrodami.

Do wygrania voucher na pobyt w LEGOLAND®,
bilety do LEGOLAND® oraz zestawy klocków LEGO®!
LEGO, the LEGO logo and LEGOLAND are trademarks of the LEGO Group 
and here used with special permission The LEGO Group.
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Gliwice się wyludniają
Jeśli chodzi o poszczególne 
osiedla, najwięcej gliwiczan 

mieszka w Sośnicy (18 tysię-
cy osób). 

W pierwszej trójce uplasowały 
się także Trynek (16 tysięcy 

Mimo obserwowanego wzrostu wskaźnika urodzeń w Gli-
wicach, liczba mieszkańców sukcesywnie spada. W ciągu 
2,5 roku miastu ubyło 8,5 tysiąca mieszkańców.

mieszkańców) i Łabędy (14 
tysięcy mieszkańców). Naj-
mniej, 727 osób, zameldo-
wanych jest na pobyt stały 
w Czechowicach. Niewielu 
mieszkańców mają również 
Wilcze Gardło (1 146) i Ligota 
Zabrska (2 037).

W 2017 roku Urząd Stanu 
Cywilnego zarejestrował 833 
małżeństw, w tym 153 umiej-
scowione (zawarte za grani-
cą) i 370 rozwodów. Zawarto 
420 ślubów cywilnych i 413 
konkordatowych, w 17 przy-
padkach jedno z małżonków 

jest obcokrajowcem. Współ-
małżonkowie pochodzą m.in. 
z Japonii, Tunezji, Francji, 
Wietnamu, Republiki Południo-
wej Afryki, Stanów Zjednoczo-
nych i Korei Południowej.

 (żms)/UM Gliwice
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Z Gliwic do Torunia

Eko-muł i eko-flot to nie jest 
ekologiczny opał!

O 14-metrowym pomniku „Rzeź Wołyńska” kilka tygodni temu informowały media 
w całym kraju. Najprawdopodobniej trafi do Torunia, ale co warto odnotować, po-
wstał i ciągle znajduje się w Gliwicach.
Monument z brązu pokrytego 
jasnobrązową patyną wyko-
nał Gliwicki Zakład Urządzeń 
Technicznych na zamówienie 
Stowarzyszenia Weteranów 
Armii Polskiej w Amery -
ce. Pomnik ma upamiętnić 
ofiary zbrodni ludobójstwa 
na polskiej ludności byłego 
województwa wołyńskiego 
II Rzeczypospolitej, którego 
sprawcami byli ukraińscy na-
cjonaliści.

Autorem projek-
tu pomnika „Rzeź 

Wołyńska” jest 
rzeźbiarz Andrzej 
Pityński, polski 

artysta od 40 lat 
żyjący i tworzący 
w Stanach Zjed-

noczonych. Dzieło 
składa się z trzech 

elementów.
 – Centralnie widzimy orła 
w koronie. Na jego rozpo-
startych skrzydłach artysta 
umieścił nazwy miejscowo-
ści, w których UPA dokonała 
mordów na Polakach; w jego 

piersi jest wycięty krzyż, zaś 
w środku dostrzegamy dziec-
ko nabite na trójzębne widły 
– opisuje dr Witold Zych, 
historyk sztuki, w serwisie 
internetowym Stowarzyszenia 
Weteranów.

 – W symboliczny sposób nawią-
zują one do ukraińskiego tryzu-
ba, który dla Polaków na Wołyniu 
oznaczał śmierć – dodaje.

– U jego podstawy artysta 
umieścił naturalnej wielkości 

postacie: ojca, matki z nie-
mowlęciem, chłopca i dziew-
czynki, a za nimi fragment 
ogrodzenia ze sztachetami, 
na które wbite są trzy głów-
ki dziecięce, a czwarta leży 
obok płotu na ziemi. Postaci 

otoczone są abstrakcyjnymi 
płomieniami stanowiącymi 
jednocześnie podstawę kom-
pozycji rzeźbiarskiej pomnika. 
Na skrzydłach orła artysta 
umieścił nazwy niektórych 
miejscowości, osad i wsi, gdzie 

UPA dokonała mordów na Pola-
kach. Części z nich nie ma już 
na mapach – obrazuje Zych.

 – Ten pomnik jest przestrogą. 
W sposób realistyczny pokazuje 
dramat, jaki się tam rozegrał – 
komentuje kontrowersyjną kom-
pozycję Witold Zych.

Wykonany w Gli-
wickich Zakładach 
Urządzeń Technicz-
nych pomnik jest 

już gotowy do ode-
brania, wciąż jed-

nak znajduje się na 
terenie zakładu. Nie 
znaleziono jeszcze 

dla niego konkretnej 
lokalizacji.

W grudniu pojawiły się speku-
lacje, że miejscem tym będzie 
Park Pamięci Narodowej w To-
runiu. Jest to teren należący do 
redemptorystów. Wcześniej przy-
jęcia pomnika odmówiły miasta 
takie jak Jelenia Góra i Rzeszów.

(żms)/Stowarzyszenie Wetera-
nów Armii Polskiej w Ameryce

16–22.01.2018 (nr 860)

Żaden muł czy flotokoncentrat, 
niezależnie od ich nazw handlo-
wych czy zastosowanych mie-
szanek, nie jest dopuszczony 
w województwie śląskim do 
użytkowania w piecach i ko-
tłach. Zakaz ten obowiązuje od 
1 września 2017 roku i wynika 
z tzw. uchwały antysmogowej 
przyjętej przez Sejmik Woje-
wództwa.

Problem związany 
z realizacją uchwały 
antysmogowej pole-
ga jednak na tym, że 

na poziomie krajo-
wym Ministerstwo 

Energii nie wprowa-
dziło zakazu handlu 
mułami węglowymi. 

W województwie śląskim wy-
stępują przypadki nieuczciwych 
praktyk handlowych wobec na-
bywców. Polegają one najczę-
ściej na wprowadzaniu w błąd 
poprzez stosowanie nazw han-
dlowych, takich jak eko-muł, 
eko-flot oraz groszek z domiesz-
kami mułu czy flotu, groszek 
czy brykiet z węgla brunatnego.

Sankcje stosowane w przypadku 
naruszenia postanowień uchwa-
ły określone zostały w art. 334 
Prawa ochrony środowiska, któ-
ry stanowi, że „kto nie przestrze-
ga ograniczeń, nakazów lub za-
kazów, określonych w uchwale 
sejmiku województwa przyjętej 
na podstawie art. 96, podlega 
karze grzywny”.

Zgodnie z art. 24 Kodeksu 
wykroczeń grzywna wynosi od 
20 zł do 5000 zł, przy czym 
w postępowaniu mandatowym 
można nałożyć grzywnę w wyso-
kości do 500 zł, a jeżeli czyn 
wyczerpuje znamiona wykro-

czeń określonych w dwóch lub 
więcej przepisach ustawy 1000 
zł (art. 96 Kodeksu postępowa-
nia w sprawach o wykroczenia).

Przed wejściem w życie uchwały 
antysmogowej paliwa te były 
ogólnodostępne i stosowane 
w wielu gospodarstwach do-
mowych, a spora grupa miesz-
kańców województwa posiada 
jeszcze zapasy tego materiału. 
Województwo Śląskie podało 
do publicznej wiadomości listę 
podmiotów, którym można prze-
kazać paliwa w celu ich dalsze-
go zagospodarowania.

Źródło: slaskie.pl

Urząd Marszałkowski apeluje, aby mieszkańcy nie kupowali mułów, 
flotów, węgla brunatnego oraz innych paliw zakazanych do stoso-
wania uchwałą antysmogową.
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Kino studyjne Amok Gliwice,  
ul. Dolnych Wałów 3

Stary człowiek 
i może..| Zaproś Bab-
cię/Dziadka do kina
Starość niejedno ma imię. Można 
wciąż wykonywać ulubioną pracę 
albo wreszcie oddać się niezreali-
zowanym marzeniom. Lawendowy 
Kowboj koncertuje, mimo że od 
wydania jego kultowej płyty z mu-
zyką country minęło już ponad 40 
lat, a Tilda potajemnie wzdycha do 
pastora. „Stary człowiek i może” to 
zestaw filmów, których bohaterowie 
udowadniają, że jesień życia nie jest 
czasem straconym, a niezwykłe hi-
storie mogą przydarzyć się w każdym 
wieku.

21 stycznia 
godz. 16.15

W Kulturalnej Ściądze każdy znajdzie 
coś dla siebie. Repertuar kin, teatrów, 
koncerty muzyki rozrywkowej i po-
ważnej, wystawy i spotkania. Z nami  
niczego nie przegapisz.

Katolicka Irlandia. Malky (Orlando Blo-
om) to pozornie twardy facet, który 
pracuje jako robotnik przy rozbiórce 
starego kościoła, a czas wolny spę-
dza w pubach. Pewnego dnia do jego 
miasteczka powraca długo niewidziany 
i poważany przez wszystkich ksiądz 
(James Smillie). Wraz z nim powra-
cają skrywane traumy z dzieciństwa 
Malky'ego. Mężczyzna zaczyna odtrą-
cać najbliższych, zachowuje się de-
strukcyjnie, rani siebie, matkę i swoją 
dziewczynę Emmę (Janet Montgome-
ry). Jego gniew narasta. Samotnie 
spróbuje zmierzyć się z przeszłością.

17.01 środa
Klub Studencki Spirala - Gliwice, 
ul. Pszczyńska 85

• 20.00 Przegląd Kapel Studenc-
kich / wstęp wolny
- EDER
- Honker
- Koszau
- Rootsvelt

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

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 18.00 Na krawędzi
• 20.15 Na krawędzi

www.gazeta-miejska.plGAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

18.01 czwartek
Młodzieżowy Dom Kultury w Gli-
wicach - ul. Norberta Barlickiego 3

• 18.30 Paskuda zaprasza na 
śpiewanki meteorologiczne / 
wstęp wolny

Teatr Miejski w Gliwicach - ul. 
Nowy Świat 55/57
• 11.00 Henryk Ibsen, Nora
• 19.00 Henryk Ibsen, Nora

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 18.00 Na krawędzi
• 20.15 Na krawędzi

Kopalnia Guido - Zabrze, ul. 3 Maja 93
20 stycznia, sobota, godz. 20:00

Klub Studencki Spirala - Gliwice, 
ul. Pszczyńska 85
• 20.00 Dobry Wieczór z Płytą 
Winylową / Dead Can Dance

Filharmonia Zabrzańska - Park 
Hutniczy 7
• 18.00 Koncert dla Babci i Dziad-
ka - koncert słynnych bisów or-
kiestrowych

Dom Muzyki i Tańca - Zabrze, ul. 
ul. Gen. de Gaulle’a 17
• 19.00 Kolędowy wieczór - ENEJ 
i zespół RÓWNICA

Teatr Miejski w Gliwicach - ul. 
Nowy Świat 55/57
• 19.00 Damy i Huzary / duża 
scena

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

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 18.00 Party
• 20.00 Party

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

Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 18.00 Śmiech wzbroniony

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3
Mała sala
• 16.30 Party
• 18.00 Kobieta z lodu
• 20.00 Łagodna
Duża sala
• 15.30 Gra o wszystko
• 18.00 I tak cię kocham
• 20.15 Atak Paniki

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 18.00 Party
• 20.00 Party

16–22.01.2018 (nr 860)

Dom Muzyki i Tańca, Zabrze, ul. Gen. de Gaulle'a 17
19 stycznia, piątek, godz. 19:00

• 18.00 Kobieta z lodu
• 20.00 Łagodna
Duża sala
• 11.00 Dziecięcy Salonik Filmo-
wy, czyli Michał Nogaś poleca 
dzieciom! O psach i kotach, Kop-
ciuch, O wężowej wdzięczności
• 15.30 Gra o wszystko

• 18.15 Botticelli. Piekło | Sztuka 
na ekranie
• 20.15 Atak Paniki

Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 18.00 Party
• 20.00 Party

Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 8a
• 16.00 Podwieczorki muzyczne

Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 8a
• 17.00 Sztuka współczesna poza 
dobrem i złem?
Wykład drugi: Religia sztuki. 
Spotkanie poprowadzi: dr Joanna 
Winnicka-Gburek / Wstęp wolny, 
liczba miejsc ograniczona

20.01 sobota
Brama - Zabrze, ul. Cieszyńska 3

• 21.00 Dreadful Night! - Gothic 
Meets Electro

Klub Studencki Spirala - Gliwice, 
ul. Pszczyńska 85

• 21.00 RoCKoTEKA / Lady X & 
Dj Shadow jako The Hybrid Con-
spiracy

Garaż Music Pub - Gliwice, ul. 
Pszczyńska 29
• 19.00 Eripe - koncert

Stacja Artystyczna RYNEK - Gli-
wice, Rynek 4-5
• 18.00 wernisaż wystawy grafiki 
Anny Świerkosz i fotografii Micha-
ła Krasonia "Spojrzenia na naturę"

Kopalnia Guido (poziom 320 m) 
- Zabrze, ul. 3 Maja 93
• 20.00 Impreza karnawałowa

21.01 niedziela
Dom Muzyki i Tańca - Zabrze, ul. 
ul. Gen. de Gaulle’a 17

• 19.00 Ciao Italia! - The Best Of 
San Remo

Teatr Miejski w Gliwicach - ul. 
Nowy Świat 55/57
• 18.00 Damy i Huzary / duża 
scena

Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 18.00 O co biega?

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 16.15 Stary człowiek i może ... 
| Zaproś Babcię/Dziadka do kina

22.01 poniedz.
Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 18.00 Party
• 20.00 Party

19.01 piątek
Stacja Artystyczna RYNEK - Gli-
wice, Rynek 4-5

• 18.00 Koncert świąteczny uczniów 
Państwowego Policealnego Studium 
Zawodowego Wokalno-Baletowego 
w Gliwicach / Wstęp wolny

Galeria Sztuki Café Silesia - Za-
brze, ul. 3 Maja 6
• 17.00 Spotkanie z artystą Paw-
łem Szeiblem

23.01 wtorek
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 16.30 Party
• 18.00 Kobieta z lodu
• 20.00 Łagodna 
Duża sala
• 15.30 Gra o wszystko
• 18.00 I tak cię kocham
• 20.15 Atak paniki

Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 18.00 Party
• 20.00 Party
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W zabrzańskiej Łaźni Łańcuszkowej odbył się w piątek fi nał 17. już edycji akcji Dziennika 
Zachodniego „Wybierz sobie Mikołaja”. Darczyńcami po raz kolejny zostały znane w regionie 

osobistości ze świata polityki, kultury, medycyny i biznesu.

ZA NAMI FINAŁ 17. EDYCJI AKCJI DZIENNIKA ZACHODNIEGO 
„WYBIERZ SOBIE MIKOŁAJA”

– Na co dzień zajmuję się turysty-
ką i stwierdziłem, że z nią zwią-
zany będzie mój prezent – mówi 
Grzegorz Chmielewski, prezes 
śląskiego oddziału Polskiej Izby 
Turystyki, który Beacie Wyciślik 
z Mikołowa ufundował rodzinny 
weekend w Ustroniu, wycieczkę 
autokarową na jarmark świą-

teczny do Wiednia oraz plecak 
z przewodnikami turystycznymi 
województwa śląskiego. – Ten, 
kto podróżuje, zawsze widzi wię-
cej i mam nadzieję, że pani Beata 
również będzie miała okazja zo-
baczyć coś wyjątkowego - dodaje. 
Mikołajów było w tym roku 31. 
Niektórzy biorą udział w akcji od 

początku, inni do nich dołączyli. 
– Cieszę się, że wreszcie mogę 
wziąć udział w zabawie, którą od 
wielu lat obserwuję. Uważam, 
że to bardzo dobra inicjatywa, 
dzięki której możemy sprawić 
komuś przyjemność miłym upo-
minkiem. Jest to też świetna 
okazja do wspólnego spotkania 

samorządowców, biznesmenów 
i w ogóle ludzi, którym na sercu 
leży dobro regionu – mówi Kazi-
mierz Karolczak, przewodniczą-
cy Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii. 
Małgorzacie Korzekwie wręczyła 
w tym roku prezent prezydent 
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. 

– Gratuluję tej niezwykle cennej 
inicjatywy. Mam nadzieję, że wi-
zyta w Sztolni Królowa Luiza bę-
dzie niezapomnianym przeżyciem 
– uśmiecha się prezydent Małgo-
rzata Mańka-Szulik.
Wśród przekazanych prezentów 
znalazł się także m.in. damski 
rower miejski z logo Parku Ślą-

skiego. Jego prezes Aneta Mocz-
kowska wręczyła go Barbarze Bła-
chaniec z Jaworzna. 
– To, że mogłam obdarować pa-
nią Barbarę rowerem i spełnić 
jedno z jej marzeń, jest dla mnie 
niezwykłym przeżyciem – podsu-
mowuje prezes Aneta Moczkow-
ska.  (hm)

Pochodzący z Zabrza Janusz Dramski, 
przedsiębiorca i wiceprezes Regional-
nej Izby Gospodarczej w Katowicach, 
został wiceprezydentem Europejskiej 
Konfederacji Młodych Przedsiębior-
ców YES for Europe z siedzibą w Bruk-
seli. Z kolei wiceprezes RIG Przemy-
sław Grzywa objął funkcję dyrektora 
generalnego YES for Europe. 

– Trzeci rok z rzędu Polska będzie 
miała reprezentanta w zarządzie 
YES for Europe, co jest bardzo 
dużym wyróżnieniem dla Polski 
i naszego regionu – mówi Janusz 

Dramski. – Jesteśmy tym bardziej 
dumni, że zostaliśmy obdarzeni tak 
dużym zaufaniem przedsiębiorców z 
dwudziestu krajów europejskich, któ-
rzy wybrali nas podczas spotkania 
Konfederacji pod koniec ubiegłego 
roku w Madrycie – dodaje.
Funkcję prezydenta w rozpoczętej 
właśnie kadencji pełni przedsiębiorca 
z Hiszpanii Mikel Beroiz, a do gro-
na wiceprezydentów wybrano także 
przedstawicieli z Niemiec i Włoch. 
YES for Europe jest oficjalnym repre-
zentantem młodych przedsiębiorców 
przed Komisją Europejską, a także 

reprezentuje obszar Unii Europej-
skiej w organizacji G20 Young En-
trepreneurs’ Alliance, która zrzesza 
i reprezentuje organizacje młodych 
przedsiębiorców z krajów grupy G20. 
Europejska Konfederacja Młodych 
Przedsiębiorców to „stowarzysze-
nie” organizacji reprezentujących 
młodych przedsiębiorców z 20 kra-
jów Unii Europejskiej. Konfedera-
cja ma za zadanie reprezentować 
interesy młodych przedsiębiorców 
na poziomie instytucji unijnych oraz 
integrować środowiska gospodarcze 
na poziomie europejskim. 

– Organizujemy co roku dwa euro-
pejskie szczyty młodych przedsię-
biorców. Odbywają się one wiosną 
i jesienią pod nazwą Europejskich 
Konferencji Młodych Przedsiębior-
ców. Na każdą z tych konferencji 
prowadzimy także otwartą rekruta-
cję w Polsce. YES for Europe jest 
też odpowiedzialne za przygotowa-
nie ponad 20-osobowej delegacji 
przedsiębiorców z UE na coroczne 
spotkanie G20 YEA. Tutaj także za-
praszamy przedsiębiorców z całej 
Europy, w tym z Polski i regionu 
– dodaje.  (hm)

Nasi przedsiębiorcy w Brukseli
ZABRZANIN W ZARZĄDZIE EUROPEJSKIEJ KONFEDERACJI MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW YES FOR EUROPE

Zarząd YES for Europe 2018, od lewej - Janusz Dramski 
(wiceprezydent), Mikel Beroiz (prezydent),  Ben Knöfler 
(wiceprezydent), Matteo Dell’Acqua (wiceprezydent)

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik na scenie w Łaźni Łańcuszkowej

W zabawie wziął również udział
 prof. Marian Zembala, 

dyrektor Śląskiego Centrum 
Chorób Serca

Prezenty trafiły 
do czytelników

16–22.01.2018 (nr 860)



12

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze www.gazeta-miejska.pl

ZABRZE AKTUALNOŚCI

16.01–22.01.2018 (nr 860)

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”
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

Koncert karnawałowy 
„Na rogu....kuchni francuskiej”

9.02.2018 – godz. 18.00 – Zabrze, Sala Filharmonii
Waldemar Matera – róg

Czesław Grabowski – dyrygent
Bizet, Dukas, Ravel, Saint–Saens 

Niedzielny poranek z muzyką
18.02.2018 – godz. 11.00 – Zabrze, Sala Filharmonii

Paula Maciołek, Daria Proszek – solistki
Tomasz Tokarczyk – dyrygent i prowadzący

Popularna muzyka operowa, uwertury, arie, duety – Mozart, 
Donizetti, Bizet, Moniuszko 

Concerto Romantico 
23.02.2018 – godz. 18.00 – Zabrze, Sala Filharmonii

Małgorzata Zalewska – harfa
Sławomir Chrzanowski – dyrygent

Guthman – Koncert swingowy na harfę i orkiestrę 
(światowe prawykonanie!)

Przeboje amerykańskiej muzyki symfonicznej i rozrywkowej

Koncerty edukacyjne dla dzieci i młodzieży
26 i 27.02.2018 – godz. 9.30 i 11.00 – Zabrze, Sala Filharmonii

Sławomir Chrzanowski – dyrygent i prowadzący 
„Noc Oskarów” – koncert muzyki filmowej

NIE PRZEGAPZabrzańscy filharmonicy nie 
zwalniają tempa i po znakomitym 
Koncercie Noworocznym w Domu 
Muzyki i Tańca zapraszają na ko-
lejne występy, które tym razem 
można podziwiać w niezwykle 
klimatycznej siedzibie orkiestry 
przy ul. Park Hutniczy 7. Działają-
ca tu sala została przygotowana 
w gruntownie odrestaurowanym 
budynku dawnej biblioteki Don-
nersmarcków. Został on wznie-
siony w 1911 r. Główną część 
gmachu zajmowała wielka sala 
z górnym świetlikiem. 
Szafy z książkami ustawione były 
pod ścianami i na galerii, a po-
środku stały stoły czytelni. 
W chwili otwarcia zbiory biblio-
teki liczyły ponad 14 tysięcy to-
mów. 

Stworzenie w dawnej bibliotece 
sali koncertowej z prawdziwego 
zdarzenia zajęło trzy lata i kosz-
towało ponad 9,5 mln zł. Prawie 
6 mln zł miasto pozyskało z fun-
duszy unijnych, resztę dołożyło 
z własnej kasy. 
– Zabrzańska filharmonia, któ-
ra funkcjonuje już od ponad 60 
lat, zasłużyła na to, by jedna 
z najpiękniejszych sal w mieście 
stała się miejscem, gdzie roz-
brzmiewać będzie cudowna mu-
zyka – mówi Małgorzata Mańka-
-Szulik, prezydent Zabrza.
Filharmonicy wprowadzili się do 
nowej siedziby w 2010 r. Od 
tego czasu występy zabrzańskich 
artystów może podziwiać z klima-
tyzowanej widowni prawie 200 
słuchaczy.  (hm)

Światowe prawykonanie koncertu swingowego na harfę i orkiestrę Guthmana to jedna 
z propozycji Filharmonii Zabrzańskiej na najbliższe tygodnie. W repertuarze nie zabraknie 

także cieszących się ogromną popularnością koncertów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Efektowna sala koncertowa zapewnia gościom dodatkowe wrażenia

Gmach będący siedzibą orkiestry pochodzi z 1911 r.

Zabrzańscy filharmonicy zapraszają zarówno najmłodszych, 
jak i wytrawnych melomanów

Dyrektorem Filharmonii Zabrzańskiej jest Sławomir Chrzanowski

jak i wytrawnych melomanówjak i wytrawnych melomanówjak i wytrawnych melomanówjak i wytrawnych melomanów

Dla maluchów i dla koneserów 
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