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Zabrzańskie Centrum Symulacji Medycznej
wyposażane jest w specjalistyczny sprzęt

Dźwig podniósł auto na wysokość
25 metrów

Karetka
wjechała
przez dach

Trzytonowy ambulans traﬁł na ostatnie piętro Centrum
Symulacji Medycznej, którego budowa dobiega końca
przy placu Dworcowym w Zabrzu. Studenci Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego już wkrótce będą mogli
doskonalić tu swoje umiejętności w salach
identycznych jak w prawdziwym szpitalu.
Dźwig podniósł karetkę na wysokość 25 metrów i umieścił ją na
najwyższej kondygnacji Centrum.
Właśnie tu powstaje tzw. strefa przedszpitalna, czyli obszar,
w którym symulowane będą nagłe
zdarzenia medyczne, jak wypadki
czy zatrzymanie akcji serca. Ambulans jest autentyczną karetką, pozbawioną jedynie silnika i skrzyni
biegów, jednak z pełnym wyposa-

żeniem medycznym oraz symulatorem pacjenta, służącym do nauki
zabiegów ratowniczych.
W nowym ośrodku odtworzone
będą także sale operacyjne, oddział ratunkowy, sala intensywnej
terapii, sala intensywnej terapii
noworodka oraz sala porodowa.
Studenci stomatologii będą mieli
do dyspozycji pomieszczenia wyposażone w unity stomatologiczne.

– Obecnie w budynku przy placu
Dworcowym trwają jeszcze ostatnie prace wykończeniowe. Wyposażać sale rozpoczniemy wiosną bieżącego roku, by na 1 października
wszystko było już gotowe – mówi
prof. Maciej Misiołek, dziekan
działającego w Zabrzu Wydziału
Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
(hm)

MEDYCYNA TO WIZYTÓWKA ZABRZA

Zainstalowany w budynku ambulans
to pozbawiona silnika i skrzyni biegów prawdziwa karetka
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Małgorzata Mańka-Szulik,
prezydent Zabrza
Medycyna zawsze była atutem Zabrza. Współpracujemy
z ośrodkami naukowymi i badawczymi, aby rozwijać medycynę, a w szczególności innowacyjne rozwiązania w tym zakresie. Dlatego właśnie utworzyliśmy pierwszy w regionie Park
Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia. Powstające
w Zabrzu Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego z pewnością przyczyni się do dalszego
podniesienia jakości kształcenia studentów.

www.gazeta-miejska.pl

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

2

ZABRZE AKTUALNOŚCI
MAŁGORZATA MAŃKA-SZULIK
ODZNACZONA PRZEZ PREZYDENTA RP
ZA ZASŁUGI W DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEJ

ORDER DLA
PREZYDENT
ZABRZA

Odznaczenie odbiera prezydent Małgorzata Mańka-Szulik
Festiwal skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 8 lat

Mali artyści
zawładną sceną

Do 3 kwietnia Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu przyjmuje
zgłoszenia uczestników VII Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca
Igraszki. Przesłuchania konkursowe zaplanowano na 11 kwietnia.
– W festiwalu biorą udział dzieci
w wieku od 3 do 8 lat. Impreza
adresowana jest do przedszkoli publicznych i niepublicznych,
szkół podstawowych, szkół tańca,
ośrodków kultury, w tym placówek
z oddziałami integracyjnymi. Do
konkursu można zgłaszać soli-

stów, duety oraz zespoły – mówi
Katarzyna Flak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu.
Igraszki cieszą się ogromnym
zainteresowaniem. W imprezie
co roku bierze udział około 800
małych artystów, którzy dają
z siebie wszystko, by jak najle-

piej wypaść na scenie. Emocji,
znakomitych popisów i wzruszeń
nie brakuje.
Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 3 kwietnia. Przesłuchania konkursowe rozpoczną
się 11 kwietnia o godzinie 9.30.
Najlepszych małych tancerzy zo-

baczymy podczas gali finałowej,
która rozpocznie się 20 kwietnia o godzinie 17 w Miejskim
Ośrodku Kultury. Szczegółowe
informacje dotyczące imprezy
i jej regulaminu można znaleźć na stronie internetowej
www.mok.art.pl.
(hm)

Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski otrzymała prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
Nadawane przez prezydenta RP odznaczenie przyznane
zostało za zasługi w działalności
samorządowej i społecznej.
Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w piątek w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
aktu dekoracji dokonał sekretarz
stanu w Kancelarii Prezydenta
RP Adam Kwiatkowski. Wśród
uhonorowanych osób znaleźli się
także przedsiębiorcy, naukowcy,
ratownicy górscy, społecznicy
zaangażowani w popularyzowanie kultury czy też idei honorowego krwiodawstwa. Najwyższe
z nadanych odznaczeń, Krzyże
Komandorskie Orderu Odrodzenia Polski, otrzymali księża Czesław Wala, twórca Sanktuarium
Matki Bożej Bolesnej Królowej
Polski w Kałkowie-Godowie, oraz
Józef Wilczyński, gdański jezuita, dyrygent i założyciel zespołu muzycznego „Stella Maris”.
Order Odrodzenia Polski ustanowiony został w 1921 r. Pod

względem rangi znajduje się za
Orderem Orła Białego oraz Orderem Wojennym Virtuti Militari.
Nadawany jest za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki,
sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności
społecznej, służby państwowej
oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Order ten
dzieli się na pięć klas: Krzyż
Wielki Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyż Komandorski z Gwiazdą
Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż
Komandorski Orderu Odrodzenia
Polski, Krzyż Oficerski Orderu
Odrodzenia Polski oraz Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski.
(hm)

Odznaczenia dla wybitnych
społeczników

NIEZWYKŁA WYSTAWA W GALERII CAFÉ SILESIA MUZEUM MIEJSKIEGO W ZABRZU

Ślady pamięci zaklęte w szkle
„Rejestry pamięci” to tytuł
wystawy prac Katarzyny Pyki
i Hanny Grzonki-Karwackiej,
która prezentowana będzie
w Galerii Café Silesia Muzeum
Miejskiego w Zabrzu. Jej wernisaż odbędzie się 15 lutego
o godzinie 17.

Niektóre z prezentowanych prac

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

– Autorki interesuje przede
wszystkim ślad pamięciowy,
który pomimo tego, że niejednokrotnie powstał w dzieciństwie, nie przeminął, nie uległ
degradacji i nie poddał się zniekształceniom – tłumaczy Irena
Winder z Muzeum Miejskiego w
Zabrzu. – Mapowanie Katarzyny
Pyki to cykl prac zrealizowanych

w szkle, opowiadający o śladach, miejscach i wydarzeniach
bliskich autorce. Inspiracja badaniami, mapami czy dokumentowaniem wydarzeń, utrwalona
została w niewielkich rozmiarów
obiektach szklanych. Jest to rodzaj pamięci i zapisywania tego,
co istotne, a zarazem jest to
rodzaj próby zrozumienia tego,
co nam zostało przeznaczone.
Cykl prac Hanny Grzonki-Karwackiej zatytułowany „Animalia” odwołuje się do pamięci autobiograficznej, a jej ślady to obrazy
osobistej relacji ze zwierzętami,
z przeszłością – dodaje. (hm)
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Najnowocześniejszy
taki tomograf w Polsce
Pracownia Tomografii Komputerowej w Centrum Onkologii w Gliwicach została wyposażona w najnowszej generacji sprzęt – tomograf spektralny IQon Spectral. To najnowocześniejsze tego typu rozwiązanie
w Polsce. Dzięki unikalnym możliwościom klinicznym zapewnia lepszą charakterystykę i wizualizację
tkanek, z których zbudowane są struktury widoczne na obrazie.
Oprócz konwencjonalnego obrazu tomografii komputerowej,
sprzęt pozwala jednocześnie na
uzyskanie danych spektralnych,
takich jak wysoko i niskoenergetyczne obrazy monochromatyczne, mapy jodowe, rozkład
struktur tkanek według liczby
atomowej czy wirtualne mapy
bezkontrastowe.
Dane te pozyskiwane są automatycznie podczas standardowego badania. Umożliwia to
natychmiastowy dostęp do poszerzonej diagnostyki, pozwalając oszczędzić czas potrzebny
na postawienie skutecznej
diagnozy.

skania dodatkowych informacji
na temat tkanek prawidłowych
i patologicznych.
– Pewne procesy patologiczne, w tym nowotwory, możemy zobaczyć łatwiej, więc jest
mniejsze ryzyko, że te zmiany zostaną niezauważone –
mówi prof. dr hab. n. med.
Barbara Bobek-Billewicz,
Z-ca Dyrektora Oddziału ds.
Lecznictwa Otwartego i Dia-

gnostyki, Kierownik Zakładu
Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii
– Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach.
– Dzięki temu systemowi
uzyskujemy więcej informacji
i mamy nadzieję, że przełożą się one również na lepsze
leczenie, nie tylko na diagnostykę.

Dodatkowo system wyposażony jest w opracowany przez
firmę Philips modelowy rekonstruktor iteracyjny IMR, który
pozwala na uzyskanie obrazów
praktycznie pozbawionych szumów, przy zachowaniu najlepszej rozdzielczości niskokontrastowej.

Wysoka rozdzielczość niskokontra-

stowa ma szczególne znaczenie
dla obrazowania
organów miąższowych, gdzie różnice
w gęstości tkanki
zdrowej i zmian
nowotworowych są
bardzo niewielkie.

Technologia IMR pozwala również na znaczną poprawę detekcji, a przez to osiągnięcie
wartości diagnostycznej dla takich obrazów, a także redukcję
dawki promieniowania do 80
proc., co jest szczególnie ważne w kwestii bezpieczeństwa
pacjenta. Dzięki tej nowoczesnej technologii urządzenie doskonale sprawdza się w każdym
typie pracowni, także onkologicznej. 

Tomograf zapewnia
stały dostęp do danych spektralnych,
co, w przypadku
konieczności ich
pozyskania, pozwala na uniknięcie
przeprowadzenia
ponownych badań,
czyli generowania
dodatkowej dawki
promieniowania
dla pacjenta.
System spektralnej tomografii
komputerowej daje możliwości
lepszej analizy obrazów TK i uzy-
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ogłoszenia drobne
usługi

usługi
ÔÔ !Czyszczenie dywanów (u
klienta lub odbiór) tapicerek.
Sprzątanie. Mycie okien. Firma Blitz. Tel. 32-234-2172,
kom.510-286-736.
ÔÔ Alarmy, Monitoring,
Domofony, Elektryk Tel. 665803-424.
ÔÔ ELEKTRYK - Pomiary
ochrony przeciwporażeniowej-protokoły. Zaświadczenia dla
energetyki. Podłączenia płyt
indukcyjnych - wpis do gwarancji. Prowizorki budowlane.
Przeróbki instalacji. Usuwanie awarii itd. UPRAWNIENIA
E+D. Tel. 508-145-905,
www.abirox.pl

ÔÔ RTV NAPRAWA DOMOWA.
Tel. 32 279-42-79, 605-285957.
N

E

R

.

.

.

TY MIESZKAŃ, ŁAZIENEK:

ÔÔ Usługi
księgowe,
Vat,
hydraulika,
kafelkowanie,
malowanie, elektryPłace,gładzie,
JPK - 601076946
ka,itp. Tel. 698-264-691.
zapraszamy.

Ô ÔPOŻYCZKA NA DOWÓD. Bez zaświadczeń,
minimum formalności.
Zadzwoń: 32 706-10-48.

ÔÔ Piece kaflowe demontaż,
wywóz gruzu i wynoszenie odpadów. Tanio 503992431.

T

indukcyjnych - wpis do gwa-

rancji. Prowizorki
budowlane.
ÔÔ Transport,
przeprowadzPrzeróbki
instalacji.
Usuwanie
ki, wywóz
starych
mebli,
awarii itd. UPRAWNIENIA E+D.
uprzątanie
piwnic, strychów,
508-145-905, www.abirox.pl
mieszkań, garaży, posesji po
remontach,
tel. 503-992-431.
 KOMPLEKSOWE
REMON-

ÔÔ 10000zł dla osób bez udokumentowanego dochodu lub
bez dochodu 32/307-01-15.

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

R

 !złomu
SERWISi KOMPUTEÔÔ Skup
metali koloROWY, dojazd do klienta,
rowych,
skup
akumulatorów,
tel. 798-867-888, www.
skup puszek
alu, demonpcpomoc.com
taż konstrukcji stalowych
 !Czyszczenie
(ogrodzeń,
pieców, dywanów
maszyn(u
klienta lub odbiór)
tapicerek.
itp.). Bezpłatny
transport,
Sprzątanie. Mycie okien. Firpłatność
gotówką,
możlima Blitz.
Tel. 32-234-2172,
wość dojazdu
z wagą. Gliwikom.510-286-736.
ce, Knurów, Zabrze... Tel.
 ELEKTRYK
- Pomiary
515-191-401,
508-481-702,
ochrony przeciwporażeniowejwww.stalmet-skup.pl,
-protokoły. Zaświadczenia dla
www.ekometalgliwice.pl.
energetyki. Podłączenia płyt

finanse

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

P A

OGŁOSZENIA DROBNE

.

ÔÔ POŻYCZKA
P A R T PRYWATNA
N E R . . do
. .
25000zł, 10000zł na spłatę
komornika, bez BIK, szybko
32/307-01-15.

gastronomia
ÔÔ „Kawiarenka Zamkowa”
nowo otwarta kawiarnia obok
Zamku Piastowskiego w
Gliwicach. Zapraszamy miłosników kawy i nie tylko www.
kawiarenkazamkowa.com.pl
FB@kawiarenkazamkowa

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

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

inne

nieruchomości

ÔÔ Wynajmę pawilon 30m2 na
PIKO, HO, TT. Tel. 607-912559.
dowolną działalność, Gliwice,
Sprzątanie siłowni praca
ul. Żwirki i Wigury 71,obok
 Zapisy na protezy NFZ,
nieruchomości
ÔÔ BOUTIQUE LAPLAYA78,
ÔÔ Węgiel
workowany
ÔÔ Sprzedam dom nad
zmianowa.
Dolnych
Wałów 20.i Gliwice,
przystanku autobusowego.
Tel.Gliwice lub Zaodzież
luzem, 32
orzech,
ekogroszek,
jeziorem w Januszkowicach
brze tel. 789 124
962. dla kobiet z klasą i
231-39-95.
506221492, os. Zubrzyckiego.
KUPIĘ MIESZKANIE
inne. Gliwice,Okrzei
11. Tel. ZAgroszek z KWK Knurów,
pod Kędzierzynem.10 arów
GOTÓWKĘ! Może być zadłu Skup złomu i metali kolo szukamy do pracy
w Niem- żone, z problemem prawnym.
601-490-293.
działka. Pięknie położony.rowych, demontaż konstrukcji
Sośnica, Piast, Ziemowit.
czech malarzy, tapeciarzy, za- 737 938 416.
Więcej na olx lub allegro.stalowych, ogrodzeń, pieców,
Dowóz do klienta
515-191inne
ÔÔ KUPIĘ książki używamaszyn itp. Możliwość dojazdu kwaterowanie, wynagrodzenie
Tel. 608 116 856.
401. www.stalmet-skup.pl
 Dojadę
Sprzedamdo
mieszkanie
z wagą. Płatność gotówką. Bez- trl. 015750080555.
ne stare
Firma nowe
 BOUTIQUE LAPLAYA78,
 Malowanie, tapety, gładź
39m2
dwa pokoje, 4 piętro
płatny transport.
515-191-401.
klienta
PŁATNE
GOTÓWKĄ
Bendkowski
GmbH
Köln.
odzież dla kobiet z klasą i
Ô
Ô
Ortodoncja
aparaty
staÔ
Ô
KUPIĘ
MIESZKANIE
ZA
w
bloku
10
piętrowym.
Cena
solidnie szybko tanio. Wyce662330579.
inne. Gliwice, Okrzei 11. Tel.
łe,
Gliwice
Pszczyńska
25,

Wyburzenia
wywóz
i
125000. Pośrednikom dzięGOTÓWKĘ!
Może być zadłuOgłoszenia
również na
na
gratis 721-208-759.
 Zatrudnię pomocnika
601-490-293.
wynoszenie
gruzu,
piece
32 231 54 56, protezy NFZ
kujemy. Tel. 607205695.
żone, z problemem prawnym.
na
budowie
w
Gliwicach
Ô
Ô
Kupię
radia,
wzmacniagazeta-miejska.pl
kaflowe demontaż.
32 231 Tanio
39 95, Dentinal.

MEBLE
 WĘGIEL WORKOWANY,
737
938SYSTEMOWE,
416.
792013569. cze, kolumny itp. Kolejki

zdrowie

503992431.
KUCHNIE, materace, zabudowy,
szafy, rolety. Tel. 32
re k l a m a . . . . . . . . . . . . .  .ZATRUDNIĘ
. . . . PRACOWNIKA
. . . . .
ﬁnanse
270-00-09, 695-899-863.
OGÓLNOBUDOWLANEGO
(PRACA W KNUROWIE) 663 POŻYCZKA NA DO Montaż ogrodzeń, bram,
404-545.
WÓD.
Bez
zaświadczeń,
furtek. Szybko i solidnie. Tel.
minimum formalności.
602-322-434.
R E K L A M A . . . .
Zadzwoń:327061048.
 Przeprowadzki wywóz
starych mebli, rtv, agd,
rozbiórki i wyburzenia. Tel.
503992431.
 RTV NAPRAWA DOMOWA.
Tel. 32 279-42-79, 605-285957.

zdrowie

orzech, eko-groszek, flot,
dowóz do klienta. Tel. 515. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
191-401.
 Protezy zębowe na NFZ
bez kolejek. Tel. 730 710
102 Szałsza k/Gliwic.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dam pracę
 Poszukujemy pracowników ogólnobudowlanych.
Atrakcyjne warunki. Tel.
604287793, 602234679,
32 230-90-33.

re

k

l

a

m

a

.

.

.

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

dam pracę
ÔÔ Poszukujemy pracowników ogólnobudowlanych.
Atrakcyjne warunki. Tel.
604287793, 602234679,
32 230-90-33.
ÔÔ PRACA NA PRODUKCJI
bram i rolet. Zadzwoń
784 065 589 po więcej
informacji!

N
W OW
GL Y A
IW DR
IC ES
AC
H

ÔÔ PRACA opiekunki seniorów w Niemczech. Legalna
praca, składki ZUS od średniej krajowej, dobra pensja
w ramach jednej czytelnej
umowy! Zadzwoń 519 690
433. Promedica24.

N
W OW
GL Y A
IW DR
IC ES
AC
H

ÔÔ Zatrudnię kierowcę kat. B
z doświadczeniem na autach
dostawczych, pełny etat,
praca na miejscu. Eko-Metal,
Skup złomu - Gliwice. Tel.
515-191-401.
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Giełda z nową ofertą Nielegalna zbiórka

na schronisko

Na terenie Giełdy Samochodowej w Gliwicach może
powstać Centrum Zakupu Pojazdów. Obiekt zmieni się
zdecydowanie na korzyść – zapowiada Miejski Zarząd
Usług Komunalnych.
oraz pawilony pod
wynajem.

Według planów MZUK, zarządcy
terenu, centrum miałoby funkcjonować przez siedem dni
w tygodniu, tradycyjna giełda
pozostałaby jednak czynna
w niedziele.

W tygodniu działają tam sklepy
z częściami samochodowymi
i wyposażeniem dla warsztatów
oraz komisy oferujące w ciągłej
sprzedaży kilkaset samochodów, natomiast w każdy poniedziałek w hali znajdującej się
tuż przy budynku biura giełdy
działa giełda akwarystyczno
– zoologiczna. Gdy powstanie
Centrum Zakupu Pojazdów
oferta będzie jeszcze bardziej
atrakcyjna – tłumaczy Iwona
Janik, rzecznik prasowy MZUK.

Według wstępnych założeń
miałoby ono powstać na części działek położonych wzdłuż
ulic Błonie, Kujawskiej i DTŚ.

Centrum Zakupu
Pojazdów miałyby
tworzyć m.in. komisy, wypożyczalnie
pojazdów, maszyn,
przyczep i usługi
motoryzacyjne

W ostatnim czasie do Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych dotarły informacje o zbiórkach pieniędzy na rzecz
Schroniska dla zwierząt w Gliwicach. MZUK informuje, że
nie prowadzi takiej akcji.

– Budowa Drogowej Trasy
Średnicowej i modernizacja
giełdy sprawiły, że handel w tym
miejscu kwitnie. Na przełomie
ostatnich lat na terenie giełdy
powstałej w latach 80. XX wieku przeprowadzono wiele inwestycji, które znacznie poprawiły
komfort zakupów i sprzedaży.

MZUK czeka na oferty najemców.

(żms)/UM(mf)

nie organizował
i nie organizuje
żadnych zbiórek
pieniędzy na rzecz
Schroniska.

– Można brać sprawy w swoje
ręce ale legalnie, Pani w sklepie informuje, że to już siódma
puszka dla gliwickiego schroniska, które nigdy tych środków
nie widziało – podkreśla Schronisko dla zwierząt w serwisie
facebook.com.

Nie posiada także żadnych
informacji, komu i na jaki cel
są przekazywane dotychczas
zebrane środki finansowe.

Sprawa nielegalnej zbiórki została już zgłoszona policji.

(żms)/MZUK Gliwice

W sklepach różnych sieci rozstawiane są puszki jednej z organizacji społecznych, a klienci
informowani są, że pieniądze
zbierane są na rzecz gliwickiego przytuliska, będącego pod
zarządem komunalnych.

MZUK wydał komunikat, w którym
stwierdza, że nigdy
re
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Gliwice oszczędzają
na komunikacji miejskiej?
Na transport publiczny w Gliwicach przeznacza się 25 milionów rocznie. W porównaniu
z innymi dużymi śląskimi miastami, jest to bardzo niska kwota.
Jak informowała niedawno
Gazeta Wyborcza, budżet
KZK GOP wyniesie w tym roku
628 milionów złotych. Miasta
tworzące związek, łącznie do
kasy, z której finansowane są
przewozy, wpłacą 401 milionów
złotych.

brania alternatywnego, bardziej
ekologicznego transportu.
Jakiś czas temu KZK GOP zwrócił się do gliwickiego magistratu
z propozycją utworzenia połączenia w relacji: Osiedle Obrońców
Pokoju – Toszecka – Osiedle Kopernika – Osiedle Waryńskiego
– Gliwicka podstrefa Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Dla maksymalnego skrócenia
czas przejazdu, autobusy jechałyby przez estakadę Heweliusza.
Urzędnicy odrzucili jednak ten
pomysł tłumacząc, że koszty
w wysokości 386 tysięcy złotych rocznie są niewspółmierne do zysku 10 minut, o które
skróciłby się czas przejazdu.

Najwięcej wydadzą
Katowice – 93,6
miliona zł, Sosnowiec 51 milionów
zł, Zabrze 35 milionów zł, Dąbrowa
Górnicza 34,1 miliona zł, Bytom 32
miliony zł, Gliwice
25 milionów zł,
Ruda Śląska
Gliwice słabo
20 milionów zł.
Do tego około 227 milionów
złotych wpłynie ze sprzedaży
biletów.
Po podzieleniu kwoty, jaką
dane miasto wpłaca na transport publiczny, przez liczbę
jego mieszkańców okazało
się, że komunikacja miejska
najmniej kosztuje... Gliwice.
147 zł magistrat przeznaczy
w 2018 na każdego gliwiczanina. W sąsiednim Zabrzu kwota
ta jest większa i wynosi 220 zł.
Najwięcej, bo aż 342 zł wydają
Katowice.

wprowadzenie tam
skomunikowane linii autobusowej.
Komunikacja publiczna w niektórych częściach
miasta jest słabo
zorganizowana.
Są ulice, z których
dystans do najbliższego przystanku
jest naprawdę duży
i aż prosi się o

– Nie powinny też istnieć rejony
miasta, do których komunikacja
nie dociera – jeden z przykładów
to miasto Gliwice i ulica Witkiewicza na dzielnicy Zatorze, gdzie
mieszkają m.in. osoby starsze.
Taki stan rzeczy pogarsza dogodność oferty i prowadzi do
zwiększenia zakorkowania miasta. Powinny powstawać nowe
linie bezpośrednie, a częstotliwości kursowania linii obecnie istniejących powinny być
zwiększone – pisze na temat

sytuacji komunikacyjnej Gliwic
Jakub Krzemiński w serwisie
informacyjnym gzmetropolia.pl.
– Nie może być takiej sytuacji,
że istnieją linie na których autobusy kursują raz na godzinę,
a ludzie spędzają kilkadziesiąt
minut oczekując na przystankach – dodaje Krzemiński.

Słaba oferta komunikacyjna, to więcej
samochodów na ulicach, dłuższe korki,
bardziej zanieczyszczone powietrze.

Teraz jednak pojawiła się szansa, że coś się zmieni. W planie
pracy Komisji Rady Miasta ds.
Rozwoju Miasta i Inwestycji pojawiła się pozycja „rozwój komunikacji miejskiej”. Być może po
analizie przeprowadzonej przez
radnych w organizacji transportu
publicznego w Gliwicach pojawią
się nowe linie autobusowe.
Żaneta Mrozek-Siewierska

Gdyby w Gliwicach istniały linie
autobusowe kursujące z dużą
częstotliwością, a także liniowe, łączące osiedla bez przejazdu przez centrum miasta lub
potrzeby przesiadki, mogłoby
to zachęcić kierowców do wyre
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Porażka Piasta Dobry początek,
fatalna końcówka
w Gliwicach

Dwa razy zabrzanie obejmowali prowadzenie na stadionie Wisły, jednak w drugiej połowie piątkowego
meczu Tomasz Loska trzy razy wyciągał piłkę z siatki.

W poniedziałkowym spotkaniu 22. kolejki Lotto Ekstraklasy Piast Gliwice przegrał przed własną publicznością z Jagiellonią Białystok 0-2 (0-1).
minucie skuteczniejszy okazał
się Przemysław Frankowski,
który pięknym uderzeniem zza
pola karnego trafił do siatki
Niebiesko-Czerwonych.

inicjatywę i stwarzali sobie kolejne sytuacje. Jakuba Szmatułę do interwencji zmusił m.in.
Martin Pospisil, który próbował
podwoić swój dorobek strzelecki
strzałem zza pola karnego.
W 79. minucie z dystansu
uderzał Karol Angielski, ale
jego strzał był zbyt lekki, żeby
zaskoczyć Mariusza Pawełka.
Mimo strań, Niebiesko-Czerwoni
nie byli w stanie odrobić strat
i ostatecznie przegrali z Jagiellonią 0-2.

Fot. piast-gliwice.eu

Druga połowa rozpoczęła się lepiej dla gości, którzy szybko podwyższyli prowadzenie. W 54 minucie Martin Pospisil wykończył
szybką akcję Jagiellonii i podwyższył prowadzenie. Czech trafił do siatki po dograniu Karola
Świderskiego. Przyjezdni przejęli

Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok 0-2 (0-1)
0:1 – Frankowski, 39 min.
0:2 – Pospisil, 54 min.

Początek był więc wyborny, ale
z prowadzenia zabrzanie cieszyli
się ledwie kilka minut. Szymański zagrał świetną piłkę do bardzo szybkiego Michalaka, który
nie dał się dogonić Matuszkowi i wykorzystał sytuację sam
na sam z Tomaszem Loską.
Pierwsza połowa do końca była
wyrównana. Wielu sytuacji bramkowych nie oglądaliśmy, ale było
dobre tempo, sporo walki, kilka
dobrych akcji z obu stron. Zabrzanie oddali nawet więcej strzałów
na bramkę gospodarzy.

Biuro Prasowe
GKS Piast SA

Przed drugą połową Górnik
szybko drugi raz objął prowa-

Spotkanie zostało rozegrane
na Stadionie Miejskim w Gliwicach, z trybun oglądało je
3174 widzów.
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minutą przewagę uzyskiwali
gospodarze.

Fot. gornikzabrze.pl

Lepiej w ten mecz weszli Niebiesko-Czerwoni, którzy kontrolowali sytuację na boisku.
Podopieczni Waldemara Fornalika byli też bliżej wyjścia
na prowadzenie, ale w 16.
minucie Martin Konczkowski
trafił w słupek.
Kwadrans później do interwencji zmuszony był Jakub
Szmatuła. Bramkarz Piasta
odbił piłkę po groźnym strzale
Arvydasa Novikovasa, zażegnując niebezpieczeństwo. W 39.

Zaczęło się bardzo dobrze.
Dzięki Damianowi Kądziorowi
i… kiksowi bramkarza Wisły.
Pomocnik Górnika dośrodkował piłkę z rzutu wolnego,
Niemiec minął się z piłką, a ta
wpadła do siatki. Sędzia początkowo gola nie uznał, ale
na szczęście na podstawie
systemu VAR zmienił zdanie.

Najładniejszy gol meczu to trafienie Szymańskiego na 3:2
– z ponad 20 metrów idealnie przy słupku. Niewiele dały
zmiany, Górnik nie stwarzał
zagrożenia pod bramką Daehne. W końcówce Kante trafił po
raz drugi, w kolejnej sytuacji
zabrzan uratowała poprzeczka.
To trzecia porażka z rzędu
i drugi kolejny mecz, w którym Górnik stracił cztery gole.
Kolejne spotkanie 19 lutego
z Niecieczą na Roosevelta.

dzenie. Kądzior kolejny raz dogrywał piłkę z wolnego w pole
karne, gdzie drugi raz błąd popełnił bramkarz. Niemiec nie
zdołał złapać piłki, a bardzo
przytomnie zachował się Łukasz Wolsztyński. Zwód, strzał
i 2:1 dla Górnika. Zabrzanie
stracili prowadzenie już po 100
sekundach. Chwila nieuwagi
w polu karnym, ładny strzał
Jose Kante i w 52 min było już
2:2. Od tego czasu z każdą
.
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WISŁA PŁOCK – GÓRNIK ZABRZE 4:2 (1:1)
0:1 – Kądzior, 12 min (wolny)
1:1 – Michalak, 18 min
1:2 – Ł. Wolsztyński, 51 min
2:2 – Kante, 52 min
3:2 – Szymański, 66 min
4:2 – Kante, 82 min
Sędziował Tomasz Musiał (Kraków). Widzów 4367.
(gornikzabrze.pl)
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Decyzje o podatku dostarczą urzędnicy
Od ubiegłego weekendu płatnicy podatku od nieruchomości, podatku rolnego lub leśnego otrzymują decyzje
o jego wysokości na ten rok. Niektóre stawki zostały podniesione.
Uchwałą Rady Miejskiej z 16
listopada 2017 roku wprowadzono nowe stawki podatku od
nieruchomości obowiązujące
na terenie miasta Gliwice. Tyle
samo co w latach ubiegłych,
czyli 0,66 zł/m2, zapłacimy za
powierzchnię budynków mieszkalnych.

we. Nie zmieniły się również
wartości procentowe, w oparciu o które oblicza się wielkość podatku od budowli.

Podwyżki ominęły także grunty zajęte na prowadzenie aktywności przez organizacje
pożytku publicznego, a także
te, na których znajdują się
zbiorniki wodne, infrastruktura zapewniającą dostęp do
portów oraz lotniska sporto-

Najmocniej odczują
to przedsiębiorcy
płacący za nieruchomość, w której prowadzą działalność.

W przypadku pozostałych powierzchni objętych podatkiem
wzrost wyniósł od 2 do 42 groszy za metr kwadratowy.

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

że kwota podatku
nie przekracza 100 zł.
Wówczas płaci się go
jednorazowo w terminie pierwszej raty.

W tym przypadku
stawka wzrosła
z 22,30 na 22,72 zł.
Po podwyżce, wysokości
opłat od gruntów i nieruchomości są zbliżone do innych
śląskich miast. W Zabrzu
podmioty gospodarcze za
m 2 budynku płacą 22,66
zł, w Katowicach 22,61 zł,
a w Rybniku 23,08 zł.
Jeśli chodzi o stawki, jakie
muszą płacić gliwiczanie za
zamieszkiwane nieruchomości (0,66 zł za m 2), na tle Za-

brza i Katowic wypadamy korzystnie. Katowiczanie płacą
0,69 zł za m 2 powierzchni
użytkowej, zabrzanie 0,72
zł, natomiast rybniczanie
0,75 zł.

www.gazeta-miejska.pl

Termin zapłaty
pierwszej raty ww.
podatków przypada
na 15 marca, chyba,

Decyzje są doręczane przez pracowników Urzędu Miejskiego
w dni robocze w godzinach popołudniowych oraz w soboty od
godzin porannych – zawsze najpóźniej do godziny 20:00. Każdy
dokument zawiera indywidualny
numer rachunku bankowego, na
który można dokonać wpłaty.

(żms)/UM(mt/po)

13–19.02.2018 (nr 864)
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Noce bez alkoholu?

Prohibicja w całym mieście, niektórych dzielnicach albo na wybranych stacjach
benzynowych? Nowe przepisy dają samorządom szeroką możliwość ograniczania
sprzedaży alkoholu w miastach. Jak będzie w Gliwicach?
Przyjęta przez rząd nowelizacja
ustawy o wychowaniu w trzeźwości, zdaniem jej autorów będzie skutecznym narzędziem
do walki z degradacją centralnych części polskich miast.
Nowy oręż do ręki dostaną
przede wszystkim radni, bo to
właśnie rady gmin będą mogły wprowadzać poszczególne
ograniczenia.

Jednym z najważniejszych jest to
dotyczące nocnej
sprzedaży napojów
alkoholowych (między godziną 22 a 6)
„przeznaczonych
do spożycia poza
miejscem nabycia”.
Ewentualny zakaz nie
obejmie więc pubów
czy restauracji, ale
ustawa i tak dość

precyzyjnie pozwala
cisza, ale Magistrat
dziej na kilka miesięokreślić strefy objęte zapowiada, że sprawą cy przed wyborami.
prohibicją.
wkrótce się zajmie.
Radni ograniczenia będą mogli
wprowadzić na terenie całego
miasta, bądź na terenie jednostek pomocniczych, czyli
w poszczególnych dzielnicach
miasta (każda z nich może
mieć z osobna określoną liczbę
punktów sprzedaży alkoholu).
Co więcej, sito ustawy zostało
solidnie zawężone i przy wydawaniu zezwoleń na handel
będą brane pod uwagę – to
nowość – piwa i alkohole do
4,5%.

Nowe przepisy obowiązują od początku
roku, a ich wprowadzenie wstępnie
zapowiedzieli już
urzędnicy z Krakowa,
Poznania i Olsztyna.
W Gliwicach na razie

13–19.02.2018 (nr 864)

– Na razie nie było żadnych
działań w tej sprawie. Samorząd ma sześć miesięcy na dostosowanie lokalnego prawa
do nowej ustawy – komentuje
Marek Jarzębowski, rzecznik
prezydenta Gliwic i przyznaje,
że sprawa wymaga szerokich
konsultacji.
Dla miast sprzedaż alkoholu to
nie tylko kwestie bezpieczeństwa czy ryzyko zakłócania porządku przez tych, którzy wypiją
za dużo, ale przede wszystkim
realne przychody z tytułu koncesji, które według statystyk
z każdym rokiem rosną.

Trudno też przewidzieć reakcję mieszkańców na ewentualne wprowadzenie
ograniczeń – tym bar-

– W Gliwicach jest jeszcze
za wcześnie na wprowadzanie
takich ograniczeń. Jeśli już,
powinny zostać wprowadzone
jedynie w miejscach wskazanych przez np. policję, straż
miejską, rady osiedli bądź
inne podmioty lub grupy
mieszkańców – komentuje
gliwicki radny PiS Tomasz
Tylutko, ale jednocześnie
dobrze ocenia samą nowelizację. – Najbardziej skorzystają
gminy będące celem turystyki
alkoholowej np. Kraków i Wrocław – dodaje.
Wątpliwości względem rządowego projektu, nie ukrywa natomiast Kajetan Gornig (PO).
– Ustawa rozmija się z moimi oczekiwaniami, choć co
chciałbym podkreślić nie jest
całkiem bez sensu. Mamy
w Gliwicach miejsca gdzie tak
zwani pijaczkowie urządzają
sobie „imprezki pod chmurką”

www.gazeta-miejska.pl

i z tym trzeba zdecydowanie
walczyć, bo to przeszkadza
pozostałym mieszkańcom.
Niestety takiego narzędzia
w tej ustawie nie widzę, brakuje w niej możliwości dialogu z przedsiębiorcami prowadzącymi sklepy. Przecież nie
chodzi o to aby zlikwidować
sprzedaż, a o to żeby ją ucywilizować – zaznacza Gornig.
Podobne argumenty wysunęła
też Polska Izba Handlu, która
krytycznie odniosła się do rządowej nowelizacji.

Eksperci PIH wskazywali m.in. na ryzyko
wzrostu szarej strefy,
problemy mniejszych
sklepów (dla których
nocna sprzedaż alkoholu jest poważnym
zastrzykiem finansowym), czy absurdalne
sytuacje, w których

po jednej stronie ulicy
nocna sprzedaż alkoholu będzie zakazana,
a po drugiej nie.
Czy w Gliwicach nocna prohibicja jest potrzebna? A jeśli
tak, w jakim zakresie? Dyskusja na ten zapewne dopiero
nabierze rumieńców. Także
wśród radnych. W poniedziałek wniosek o posiedzenie
komisji Rady Miasta w tej
sprawie złożył Jan Pająk
z Koalicji dla Gliwic Zygmunta
Frankiewicza.
– Sprzedaż alkoholu nocą
w miejscach uciążliwych dla
mieszkańców powinna być zakazana. Ale każdy przypadek
powinien być rozpatrywany
indywidualnie. Boję się tylko
tego aby przez wprowadzenie
zakazów nie powróciły czasy
handlu alkoholem poza sklepami – podsumowuje Jan Pająk.

Michał Szewczyk
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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.

Jamie Dornan i Dakota Johnson wracają jako Christian Grey i Anastasia Steele
w filmie „Nowe oblicze Greya”, trzeciej
odsłonie superpopularnej serii filmów
na podstawie bestsellerowych powieści
autorstwa E.L. James. Dwa poprzednie
filmy – z 2015 i 2017 roku – stały się
międzynarodowym fenomenem, przyciągając do kin tłumy fanów (filmy zarobiły prawie 950 milionów dolarów).

Alei Przyjaźni
• 20.00 Heat Affected Zone koncert

TALIZMAN Kamil Bednarek – CK Wiatrak – Zabrze, ul. Wolności 395
16 lutego (piątek), godz. 20.00

14.02 środa
Oficyna - Zabrze, Wolności 211/
oficyna
• 19.00 Jazzowe Walentynki - Kasia Łacisz Kubacka / wstęp wolny
Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 10.00 Zemsta
• 19.00 Zemsta
Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 9.00 Dzieci z Bullerbyn - spektakl dla dzieci / mała scena
• 11.00 Dzieci z Bullerbyn - spektakl dla dzieci / mała scena
Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 18.00 The Square
• 20.30 The Square
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.00 Ja, Godard
• 18.00 Niemiłość
• 20.15 Dusza i ciało

Duża sala
• 16.00 Cudowny chłopak
• 18.15 Plan B
• 20.15 Disaster Artist

15.02 czwartek
Galeria Muzeum Miejskiego w
Zabrzu Café Silesia - 3 Maja 6.

• 17.00 wernisaż wystawy REJESTRY PAMIĘCI
Teatr Nowy w Zabrzu - Pl. Teatralny 1
• 11.00 Zemsta
Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 9.00 Dzieci z Bullerbyn - spektakl dla dzieci / mała scena
• 11.00 Dzieci z Bullerbyn - spektakl dla dzieci / mała scena

Kino studyjne Amok

Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 18.00 The Square
• 20.30 The Square
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 17.00 Zapach kobiety / seans z
audiodeskrypcją
• 20.15 Dusza i ciało
Duża sala
• 12.30 Plan B - seans seniora
• 16.00 Cudowny chłopak
• 18.00 Disaster Artist
• 20.00 Future Shorts Winter 2017

16.02 piątek
CK Wiatrak - Zabrze, Wolności 395
• 20.00 Kamil Bednarek - koncert
Dom Muzyki i Tańca - Zabrze, ul.
ul. Gen. de Gaulle’a 17
• 19.00 Dziadek do orzechów.
Klasyka i Lód - balet
ConceptPub - Gliwice, ul. Moniuszki 13, (oficyna) wejście od

Gliwice,
ul. Dolnych Wałów 3

18 i 25 lutego,
godz. 18.15

Leonardo Da Vinci –
geniusz z Mediolanu
Pod koniec XV wieku Leonardo da Vinci przez
osiemnaście lat mieszkał w Mediolanie na
dworze Ludovica Sforzy, znanego pod przydomkiem „Il Moro”. Był to długi i ważny okres
w życiu artysty, który pozostawił także piętno
na obliczu miasta. Wiosną podczas Expo
2015 Mediolan złożył hołd artyście organizując wielką wystawę w Palazzo Reale. Podczas niej powstał film, który wykorzystując
kombinację wywiadów dokumentalnych i
scen fabularnych stara się opowiedzieć historię o świecie Leonarda i skarbów, które
nam zostawił, nie ograniczając się tylko do
rysunków i obrazów.
Pod czujnym spojrzeniem „La Belle
Ferronnière”, czyli Lucrezi Crivelli, kochanki
Sforzy, której portret wypożyczono na tę okazję z Luwru, kurator Pietro Marani opowiada o
arcydziełach da Vinciego. Poznajemy historie konkretnych rysunków i projektów Leonarda.
Film wykracza poza ramy muzealnych wnętrz. Oglądamy willę Bicocca degli Arcimboldi i
Bazylikę Santa Maria delle Grazie, a naukowy wykład równoważą fabularyzowane fragmenty,
w których w postaci historyczne, jak Ludovico Il Moro, Beatrice d’Este i Cecilia Gallerani
wcielają się włoscy aktorzy Alessandro Haber, Cristiana Capotondi i Gabriella Pession.
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Klub Studencki Spirala - Gliwice,
Pszczyńska 85
• 20.00 Dobry Wieczór z Płytą
Winylową / Dżem
Stacja Artystyczna RYNEK - Gliwice, Rynek 4-5

• 18.00 wernisaż wystawy
URBAN STORY
Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 9.00 Zemsta
• 11.30 Zemsta
• 19.00 Śmiech wzbroniony
Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 9.00 Dzieci z Bullerbyn - spektakl dla dzieci / mała scena
• 11.00 Dzieci z Bullerbyn - spektakl dla dzieci / mała scena
• 19.00 Wszechogarniająco PREMIERA / duża scena
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Ja, Godard
• 20.30 Ja, Godard
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.30 Niemiłość
• 19:00 Miód dla dakini
• 22:00 Marlina: Zbrodnia w czterech aktach
Duża sala
• 16.15 Plan B
• 18.00 Disaster Artist
• 20.00 Trzy billboardy za Ebbing,
Missouri

17.02 sobota
Scena Forum - Gliwice, ul. Lipowa
1 Gliwice
• 12.00 Lufcik na Korbkę – zjeżdżamy pod ziemię / wstęp wolny

Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 18.00 Kolacja dla głupca
Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 16.00 Dzieci z Bullerbyn - spektakl dla dzieci / mała scena
• 19.00 Wszechogarniająco /
duża scena
Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 18.00 Ja, Godard
• 20.30 Ja, Godard
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.00 Niemiłość
• 18.30 Kedi - sekretne życie kotów
• 20.15 Ja, Godard
Duża sala
• 16.15 Plan B
• 18.00 Disaster Artist
• 20.00 Trzy billboardy za Ebbing,
Missouri

18.02 niedziela
Filharmonia Zabrzańska - Park
Hutniczy 7
• 11.00 Niedzielny poranek z muzyką filmową i musicalową
Miejski Ośrodek Kultury Guido Zabrze, ul. 3 Maja 91a
• 17.00 Koncert Stare Dobre Małżeństwo - koncert
Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 16.00 Bajkowa niedziela
• 18.00 Kolacja dla głupca
Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 16.00 Dzieci z Bullerbyn - spektakl dla dzieci / mała scena
• 19.00 Wszechogarniająco /
duża scena
Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 18.00 Ja, Godard
• 20.30 Ja, Godard
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.00 Niemiłość
• 18.30 Dusza i ciało

• 20.15 Ja, Godard
Duża sala
• 16.15 Plan B
• 18.15 Leonardo da Vinci. Geniusz
z Mediolanu / Sztuka na ekranie
• 20.00 Trzy billboardy za Ebbing,
Missouri

19.02 poniedz.
Centrum Kultury Studenckiej
Mrowisko - Gliwice, Pszczyńska 85
• 19.30 Piotr Bałtroczyk - Mężczyzna z kijowym peselem
Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 12.00 Czesław Mozil - Spowiedź
emigranta - koncert
• 19.00 Czesław Mozil - Spowiedź
emigranta - koncert
Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 18.00 Ja, Godard
• 20.30 Ja, Godard

20.02 wtorek
4art klub muzyczny - Gliwice,
ul.Wieczorka 22
• 20.00 Blues Jam - prowadzenie:
Kajetan Drozd / Wstęp wolny.
Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 19.00 Wszechogarniająco /
duża scena
Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 18.00 Ja, Godard
• 20.30 Ja, Godard
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.00 Niemiłość
• 18.15 Dusza i ciało
• 20.15 Ja, Godard
Duża sala
• 12.30 Trzy billboardy za Ebbing,
Missouri
• 16.15 Plan B
• 18.00 Disaster Artist
• 20.00 Trzy billboardy za Ebbing,
Missouri

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

• 20.00 Steven Wilson - To the
Bone Tour 2018
Klub Studencki Spirala - Gliwice,
Pszczyńska 85
• 21.00 Der Bunker XVII

www.gazeta-miejska.pl

Dom Muzyki i Tańca, Zabrze, ul. Gen. de Gaulle'a 17
16 lutego (piątek), godz. 19:00
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POJEDYNEK NA SZCZYCIE ROZEGRANY ZOSTANIE 13 LUTEGO W ZABRZAŃSKIEJ HALI POGOŃ

Kibiców czekają
spore emocje

Ostatnia szansa,
by zobaczyć mecz na żywo
Dla kogo trzynastka okaże się szczęśliwa? Dowiemy się już we wtorek wieczorem.
Na 13 lutego zaplanowano bowiem pojedynek drużyn piłki ręcznej NMC Górnik Zabrze
oraz PGE Vive Kielce. Tuż przed meczem kibice będą mieli ostatnią szansę na to,
by pojedynek na szczycie obejrzeć z trybun zabrzańskiej Hali Pogoń.

– Aktualnie w sprzedaży nie ma
już biletów na wtorkowe spotkanie z PGE Vive Kielce. Będzie
zwolniona jednak pula kilkudziesięciu dodatkowych wejściówek
na dwie godziny przed meczem.
Dostępna będzie tylko i wyłącznie w kasie do wyczerpania zapasów – zapowiada Paweł Franzke,

rzecznik prasowy klubu NMC Górnik Zabrze.
Pojedynek z PGE Vive Kielce
zapowiada się niezwykle emocjonująco. Przypomnijmy, że
kielczanie to jedna z najlepszych drużyn piłki ręcznej w Europie. Klub ma na koncie m.in.
14-krotne mistrzostwo Polski,

tyle samo razy sięgał po Puchar
Polski. W sezonie 2015-2016
zwyciężył w Lidze Mistrzów.
– Ten mecz to święto. Jeśli wygramy, to będzie jeszcze większe. Ale przegrana nie będzie
wstydem, idziemy dalej – mówi
Martin Galia, bramkarz Trójkolorowych.

– Od kiedy jestem w Zabrzu,
chyba tylko raz Vive całkowicie
spokojnie tutaj wygrało. W większości meczów musiało mieć się
na baczności. Nie udawało się
z nimi wygrywać, bo jednak jest
to zespół z europejskiej czołówki. Mają na każdej pozycji dwóch
albo trzech równych zawodników.

Ale to też są tylko ludzie, więc
postaramy się wyjść na parkiet
i zawalczyć – podkreśla Bartłomiej Tomczak, lewoskrzydłowy
Górnika. – Na pewno kibice są
bardzo ważnym elementem.
Nasza hala jest specyficzna,
wszystkim gra się ciężko. Super,
że będzie komplet publiczności,

bo jesteśmy stęsknieni za meczami domowymi. Cieszymy się,
że wiosną mamy więcej grania
w domu: aż dziewięć przy pięciu
wyjazdach – dodaje.
Pierwszy gwizdek w meczu
z PGE Vive Kielce o godzinie
18.30. Trzymamy kciuki za Trójkolorowych!
(hm)

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ZABRZU ORGANIZUJE SPOTKANIE DLA RODZICÓW

Jak ochronić dziecko
przed zagrożeniami z sieci

fot. pixabay.com

„Chroń swoje dziecko w sieci” to
tytuł spotkania, które już w środę
14 lutego, odbędzie się w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Zabrzu. Zainteresowani rodzice mogą zgłaszać się telefonicznie lub poprzez stronę
www.pppzabrze.pl.
– Spotkanie będzie dotyczyło
zasad bezpiecznego używania

13–19.02.2018 (nr
864)
13.02–19.02.2018
(nr
864)

www.gazeta-miejska.pl

Internetu, zagrożeń płynących
z niewłaściwego korzystania
z mediów elektronicznych
oraz ich wpływu na rozwój
dziecka – tłumaczy Urszula
Koszutska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu. – Prosimy
o przygotowanie nurtujących
pytań z proponowanej tematyki
– dodaje.

Spotkanie w siedzibie poradni
przy ul. 3 Maja 93a rozpocznie
się 14 lutego o godzinie 16.
Chętni do udziału w nim rodzice mogą zapisywać się on-line
na stronie www.pppzabrze.pl
w zakładce „Program wsparcia”.
Zgłoszenia przyjmowane są także telefonicznie od numerami
32 271-19-51, 32 370 22 40
lub 883 316 363.
(hm)
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W repertuarze Filharmonii Zabrzańskiej nie brakuje propozycji
reprezentujących najróżniejsze gatunki muzyczne

Od klasyki po...
gry komputerowe

Artyści Filharmonii Zabrzańskiej
i jej dyrektor Sławomir Chrzanowski

Najsłynniejsze dzieła operowe i muzyka... z gier komputerowych. Zabrzańscy ﬁlharmonicy sięgają
po utwory, które są w stanie zaspokoić najróżniejsze gusty muzyczne. Fascynujące koncerty czekają
nas zarówno w siedzibie orkiestry, jak i podczas licznych występów wyjazdowych.

fot. FrenchVanillaStudio

– W tym tygodniu gorąco zapraszamy do naszej sali
koncertowej na wielce rozśpiewany Niedzielny poranek
z muzyką. Solistkami tegoż koncertu będą młode, pochodzące
z Krakowa adeptki sztuki wokalnej: Paula Maciołek i Daria Proszek. Za pulpitem dyrygenckim
stanie gościnnie Tomasz Tokarczyk, na co dzień kapelmistrz
Opery Krakowskiej. Program
koncertu obejmuje wspaniałe
dzieła literatury operowej wyjęte z dzieł Mozarta, Donizettie-

go, Bizeta, Moniuszki i innych
– zapowiada Sławomir Chrzanowski, dyrektor Filharmonii
Zabrzańskiej.
W repertuarze Filharmonii Zabrzańskiej na najbliższe tygodnie
z pewnością każdy znajdzie coś
dla siebie. – Ciekawostką będzie koncert, jaki planujemy na
początku marca. Po raz pierwszy
zaprezentujemy muzykę z gier
komputerowych. Zobaczymy, jaki
będzie odbiór tak nietypowego
koncertu – uśmiecha się Sławomir Chrzanowski.

Występ zabrzańskich ﬁlharmoników podczas
Festiwalu Chopinowskiego w Kartause Gaming
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Melomani odliczają już czas do
23 lutego. Na ten dzień zaplanowano bowiem światowe prawykonanie Koncertu swingowego na
harfę i orkiestrę Guthmana. Podczas imprezy Concerto Romantico usłyszymy także przeboje amerykańskiej muzyki symfonicznej
i rozrywkowej, musicale, muzykę
filmową. Ale zabrzańskich filharmoników będzie można posłuchać nie tylko w ich wyjątkowej
siedzibie przy ul. Park Hutniczy.
– Wiosną rusza cykl festiwali,
na które jesteśmy zaprasza-

ni – zwraca uwagę Sławomir
Chrzanowski. – Po raz pierwszy
weźmiemy udział w Międzynarodowym Festiwalu Henryka
Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju. Otrzymaliśmy także ponowne zaproszenie na Festiwal
Chopinowski w Gaming, który
naszym koncertem otwieraliśmy w ubiegłym roku – dodaje.
– Jestem zachwycony, że Zabrze
ma taką filharmonię. To jest bardzo dobry zespół, ma świetne
tradycje i warto go pokazywać
– podkreśla profesor Theodor
Kanitzer, prezydent Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich i dyrektor Festiwalu.
Festiwal Chopinowski w Kartause Gaming organizowany jest
od 1985 r. przez Międzynarodowe Towarzystwo Chopinowskie
w Wiedniu. Artyści występują
w zabytkowym kompleksie klasztornym. Festiwal to nie tylko wyjątkowe wydarzenie muzyczne.
Jest on także znakomitą okazją
do promocji uczestniczących
w nim miast, regionów i krajów.
Tradycją stał się już także występ
Filharmonii Zabrzańskiej podczas
Festiwalu Kiepury. To największe
i najważniejsze wydarzenie kulturalne odbywające się corocznie,
już od ponad pół wieku, w Krynicy-Zdroju.
(hm)
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NIE PRZEGAP
18.02.2018 – GODZ. 11.00 – ZABRZE, SALA FILHARMONII
Niedzielny poranek z muzyką
Paula Maciołek, Daria Proszek – solistki, Tomasz Tokarczyk
– dyrygent i prowadzący, Popularna muzyka operowa, uwertury,
arie, duety – Mozart, Donizetti, Bizet, Moniuszko
23.02.2018 – GODZ. 18.00 – ZABRZE, SALA FILHARMONII
Concerto Romantico
Małgorzata Zalewska – harfa, Sławomir Chrzanowski – dyrygent
Guthman - Koncert swingowy na harfę i orkiestrę
(światowe prawykonanie!)
Przeboje amerykańskiej muzyki symfonicznej i rozrywkowej
26 I 27.02.2018 – GODZ. 9.30 I 11.00 – ZABRZE, SALA FILHARMONII
Koncerty edukacyjne dla dzieci i młodzieży
Sławomir Chrzanowski - dyrygent i prowadzący
„Noc Oskarów” - koncert muzyki filmowej
4.03.2018 – GODZ. 11.00 - ZABRZE, SALA FILHARMONII
Niedzielny poranek z muzyką z gier komputerowych
Sławomir Chrzanowski - dyrygent i prowadzący
Mortal Kombat, Super Mario i inne gry komputerowe
9.03.2018 – GODZ. 18.00 – ZABRZE, SALA FILHARMONII
Koncert z okazji Dnia Kobiet „Całuję Twoją dloń, Madame”
Adam Zdunikowski – tenor, Adam Szerszeń – baryton,
Sławomir Chrzanowski – dyrygent
Arie z oper i operetek z kobietą w tytule
14 i 15.03.2018 – godz. 9.30 i 11.00 – Zabrze, Sala Filharmonii
„Dzieci grają dzieciom” – koncerty edukacyjne dla dzieci i młodzieży
Sławomir Chrzanowski – dyrygent i prowadzący
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