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Trwają przygotowania
do XI Metropolitalnego Święta Rodziny

Cena gazety
z dodatkiem 1 zł

Rodziny siłą metropolii
Inauguracja jubileuszowej edycji święta w Domu Muzyki i Tańca

Prezydent Małgorzata
Mańka-Szulik
i abp Wiktor Skworc

– W rodzinę
warto i trzeba inwestować. Doskonale zdają sobie
z tego sprawę zarówno Kościół,
samorządy, jak i państwo. Bo
rodzina jest fundamentem najwyższych wartości – podkreśla
arcybiskup Wiktor Skworc,
metropolita katowicki i patron
święta.

– Po
tylu latach nie
tylko
nie
wypaliliśmy się,
ale wciąż rozpalamy
nowe serca. Udało się nam
udowodnić, że Śląsk jest wyjątkowy, że ma swoje wartości, które
kultywuje – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik,
która przed laty zainicjowała Metropolitalne Święto Rodziny wraz
ze śp. Krystyną Bochenek. – To
pierwsza edycja święta, która
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868)
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(nr
868)

„Rodzina – radość miłości” - to hasło tegorocznej, jedenastej już edycji
Metropolitalnego Święta Rodziny. Obchody zainaugurowane zostaną 19 maja
w Domu Muzyki i Tańca. O szczegółach przedsięwzięcia rozmawiali uczestnicy
spotkania zorganizowanego w miniony piątek w gmachu Biblioteki Śląskiej.
odbędzie się w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – zwraca
uwagę prezydent Zabrza.
W program ubiegłorocznej edycji święta wpisało się około 170
różnorodnych inicjatyw. Były koncerty, wykłady, wystawy, spektakle, kiermasze, festyny, pikniki rodzinne, konkursy, imprezy
sportowe i wydarzenia religijne.
Równie wiele propozycji szykuje
się w tym roku. Obchody oficjalnie zostaną zainaugurowane 19
maja w Domu Muzyki i Tańca.
W niedzielę 20 maja o godzinie 12

w katowickiej katedrze odbędzie
się z kolei liturgiczna inauguracja
obchodów. Uroczyste zakończenie
XI Metropolitalnego Święta Rodziny zaplanowano 3 czerwca w sali
koncertowej Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów.
Hasło tegorocznego święta zostało
zaczerpnięte z pierwszych słów adhortacji papieża Franciszka Amoris
laetitia: „Rodzina – radość miłości”. Szczegółowe informacje dotyczące programu obchodów można
znaleźć na stronie internetowej
www.swieto-rodziny.pl.
(hm)
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Spotkanie w gmachu Biblioteki Śląskiej
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ZABRZE AKTUALNOŚCI

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA W ŁAŹNI ŁAŃCUSZKOWEJ SZTOLNI KRÓLOWA LUIZA

Wspólnie na rzecz ochrony
powietrza i zdrowia

Konferencję
otwiera
prezydent
Małgorzata
Mańka-Szulik
Nowe oblicze terenów nad Bytomką

O wspólnych działaniach na rzecz ochrony powietrza i zdrowia rozmawiali uczestnicy
międzynarodowej konferencji zorganizowanej w poniedziałek w Łaźni Łańcuszkowej Sztolni
Królowa Luiza w Zabrzu. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Śląskiego Centrum Chorób Serca, Uniwersytetu
Śląskiego oraz goście z partnerskich miast Zabrza.
Celem konferencji jest wzrost
wiedzy i świadomości osób odpowiedzialnych za kształtowanie
polityki ekologicznej w zakresie
ochrony powietrza i ograniczania niskiej emisji. Organizatorzy
chcą zwrócić uwagę na aktualność problemu zanieczyszczenia
powietrza oraz poszukiwanie
sposobów minimalizowania jego
przyczyn i skutków. W programie
konferencji znalazł się m.in. pa-

nel dyskusyjny dotyczący efektywnych metod ograniczania niskiej
emisji. O dobrych praktykach
w tym zakresie mówili goście
m.in. z Niemiec, Szwecji i Ukrainy.
Przypomnijmy, że w Zabrzu, przy
współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, realizowany
jest od prawie dziesięciu lat Program Ograniczania Niskiej Emisji.
Korzystający z niego mieszkańcy

mogą uzyskać dofinansowanie
w wysokości do 80 procent kosztów wymiany źródeł ciepła, montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, docieplenia
ścian czy wymiany okien. Do tej
pory w ramach programu zrealizowano ponad 3,7 tysiąca inwestycji
o wartości przekraczającej 52 mln
zł. Prawie 34 mln zł z tej kwoty
stanowiła pomoc finansowa przekazana mieszkańcom z budżetu

miasta. W tym roku planowany
jest dziewiąty etap przedsięwzięcia, który pozwoli na realizację kolejnych 420 inwestycji o wartości
ponad 4 mln zł.
W celu poprawy jakości powietrza
Zabrze realizuje także termomodernizacje obiektów użyteczności
publicznej. W latach 2009-2017
miasto pozyskało na ten cel około 70,8mln zł, a prace wykonano
w 77 obiektach.

Szkoła Podstawowa nr 1
po termomodernizacji

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

www.gazeta-miejska.pl

W ramach rekultywacji terenów
nad Bytomką nowe oblicze zyskały ponad 183 ha gruntów
zdegradowanych w wyniku działalności przemysłowej. Tam,
gdzie były dzikie wysypiska, ruiny budynków i skażona gleba,
powstały atrakcyjne tereny do
wypoczynku i rekreacji. Projekt
pochłonął 29 mln zł, a na jego
realizację miasto pozyskało
24,6 mln zł unijnego dofinansowania.
– W 2017 roku Zabrze pozyskało dofinansowanie na realizację
projektu poprawy jakości terenów zielonych. Wartość projektu to 8,4 miliona złotych, z czego 7,2 miliona złotych stanowi
unijne dofinansowanie – mówi
prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. Projekt obejmie 21 obszarów o łącznej powierzchni prawie 40 hektarów.
To m.in. parki im. Jana Pawła II
i Poległych Bohaterów oraz tereny w rejonie ulic Bytomskiej,
Cmentarnej, Gdańskiej, Ofiar
Katynia i Szkubacza. Projekt
obejmuje m.in. nasadzenia nowych roślin oraz obiekty małej
architektury, jak np. fontanna
w parku przy ul. Dubiela. (hm)

TAKIE SĄ LICZBY:
3,7 tysiąca proekologicznych inwestycji zrealizowanych zostało w Zabrzu
w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji
52,5 mln zł to wartość
zrealizowanych prac
•••
77 budynków zostało
wyremontowanych w ramach
programu termomodernizacji obiektów użyteczności
publicznej
70,8 mln zł pozyskało
na ten cel Zabrze
•••
29 mln zł to wartość projektu rekultywacji terenów nad
Bytomką
24,6 mln zł pozyskało miasto na realizację przedsięwzięcia
•••
8,4 mln zł to wartość projektu poprawy jakości terenów
zielonych
7,2 mln zł to wysokość
pozyskanego przez miasto
dofinansowania
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Gliwice

Ta ulica zupełnie się zmieni

W poniedziałek rozpoczęły się prace związane z budową elementów małej architektury przy ul. Siemińskiego (dawnej Wieczorka). Ulica ma stać się pierwszym w mieście tzw. woonerfem – czyli miejskim podwórcem. Nowej odsłony można się spodziewać w pierwszy dzień wiosny, 21 marca.
Prace są prowadzone na odcinku od skrzyżowania z ulicami
Kozielską, Jasnogórską i Daszyńskiego do skrzyżowania
z ulicą Korfantego.

donice z zielenią. Pojawią się też
rowerowe stojaki oraz miejsca
parkingowe, na których będzie
można czasowo się zatrzymać.
(żms)/MSI

Na 10 parkletach (miejscowych
poszerzeniach przestrzeni dla pieszych, przyp. red.) ustawionych
na chodnikach i jezdni staną
ławki, pojedyncze siedziska oraz

Wprowadzona została tymczasowa
organizacja ruchu.
Zmianie uległa
również trasa linii
autobusowej A4.
– Prosimy o zwracanie uwagi
na oznakowanie tymczasowe
– apeluje wykonawca robót,
Przedsiębiorstwo Remontów
Ulic i Mostów w Gliwicach. Jednocześnie PRUiM informuje, że:

Przypomnijmy,
pierwszy na Śląsku
i na chwilę obecną
jedyny w regionie
tzw. woonerf
wyciszy ruch uliczny
i stanie się przestrzenią sprzyjającą
wypoczynkowi.

Z obsługi wyłączone zostały
stanowiska przystanków „Gliwice Zwycięstwa”, „Gliwice Muzeum” i „Gliwice Park Mickiewicza” w kierunku Teatru oraz
stanowisko przystanku „Gliwice
Park Mickiewicza” w kierunku
placu Piastów.
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W kilku miejscach
powstaną specjalne
podesty z siedziskami, które – usytuowane wyspowo
– poszerzą strefę
chodników. Stworzą
miejsce wypoczynku
i relaksu.

Samochody będą mogły poruszać się z prędkością ograniczoną do 20 km/h, a pierwszeństwo zawsze będą mieli
piesi.
Początek i koniec 250 metrowego woonerfu będą zaznaczać duże donice z zielenią.
Na całej długości ulicy pojawią
się donice z drzewami (głównie klonami) oraz niska zieleń.
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OGŁOSZENIA DROBNE

ogłoszenia drobne

Ogłoszenie drobne można zamówić na 2 sposoby

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.

 !złomu
SERWISi KOMPUTEÔÔ Skup
metali koloROWY,
dojazd
do klienta,
rowych,
skup
akumulatorów,
tel. 798-867-888, www.
skup puszek
alu,
demontaż
pcpomoc.com
konstrukcji stalowych (ogro !Czyszczenie
dywanów
dzeń, pieców,
maszyn
itp.).(u
klienta
lub odbiór) płattapicerek.
Bezpłatny
transport,
Sprzątanie. Mycie okien. Firność gotówką,
możliwość
ma Blitz. Tel.
32-234-2172,
dojazdu
z wagą. Gliwice,
kom.510-286-736.
Knurów, Zabrze... Tel. 515 ELEKTRYK
- Pomiary
191-401,
508-481-702,
ochrony przeciwporażeniowejwww.stalmet-skup.pl,
-protokoły. Zaświadczenia dla
www.ekometalgliwice.pl.
energetyki. Podłączenia płyt

w internecie

indukcyjnych - wpis do gwa-

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 Transport,
przeprowadzrancji. Prowizorki
budowlane.
Przeróbki
instalacji.
Usuwanie
ki, wywóz
starych
mebli,
awarii piwnic,
itd. UPRAWNIENIA
E+D.
uprzątanie
strychów,
508-145-905, www.abirox.pl
mieszkań, garaży, posesji
po remontach,
tel. 503-992 KOMPLEKSOWE
REMON431. TY MIESZKAŃ, ŁAZIENEK:

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

ÔÔ 10000zł dla osób bez
udokumentowanego dochodu lub bez dochodu 32/30701-15.

ÔÔ Piece kaflowe demontaż,
wywóz gruzu i wynoszenie odpadów. Tanio 503992431.
ÔÔ RTV NAPRAWA DOMOWA.
Tel. 32 279-42-79, 605-285957.
T

N

ER

.

.

.

finanse

.

ÔÔ Szybka gotówka z dostawą do domu, natychmiastoP A R błyskawiczna
T N E R . . .
wa decyzja,
wypłata 32/348-61-68,
504-819-404. Pośrednik
CDF S.C. firmy MATPOL
FINANSE Sp. z o.o.

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
 Sprzątanie siłowni praca

nieruchomości
Dowóz
515-191ÔÔ Sprzedam dom nad
r e kDolnych
l a Wałów
m a20.. Gliwice,
. . .
zmianowa. Gliwice
lub Za-do klienta
jeziorem w Januszkowicach
401.
www.stalmet-skup.pl
brze tel. 789 124 962.
32
231-39-95.
 KUPIĘ MIESZKANIE ZA
pod Kędzierzynem.10 arów
GOTÓWKĘ!
Może być zadłu Skup Ô
złomu
i metali kolo-LAPLAYA78,
Ô BOUTIQUE
działka. Pięknie położony.
ÔÔ Kupię
radia,
wzmacniamoduł reklamowy

szukamy
do
pracy
w
Niemżone, z problemem prawnym.
konstrukcji
Więcej na olx lub allegro.rowych, demontaż
odzież dla
kobiet z klasą
cze,
kolumny
itp.
Kolejki
tej wielkości
czech malarzy, tapeciarzy, za- 737 938 416.
stalowych,
ogrodzeń,
pieców,
inne
Tel. 608 116 856.
i inne.
Gliwice,
11.
PIKO, HO, TT. Tel. 607-912kosztuje tylko
kwaterowanie,
wynagrodzenie
maszyn itp.
Możliwość
dojazduOkrzei
Tel. 601-490-293.
 Sprzedam mieszkanie
559.
z wagą. Płatność
gotówką. Bez- trl. 015750080555.
Firma
 BOUTIQUE LAPLAYA78,

inne

transport. 515-191-401. Bendkowski GmbH Köln.
auto-moto płatny
ÔÔ Węgiel workowany i
 Wyburzenia wywóz i

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

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

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

P AR

hydraulika, kafelkowanie,
gładzie, malowanie, elektryka,itp. Tel. 698-264-691.

w redakcji

.

praca
ÔÔ Kierownik budowy,
uprawnienia, emeryt. Tel.
602322434.
ÔÔ Poszukujemy pracowników ogólnobudowlanych.
Atrakcyjne warunki. Tel.
604287793, 602234679,
32 230-90-33.

 Zapisy na protezy NFZ,

78 zł

39m2 dwa pokoje, 4 piętro
odzież dla kobiet z klasą i
w bloku 10 piętrowym. Cena inne. Gliwice, Okrzei 11. Tel.
125000.
Pośrednikom
luzem, orzech, ekogroszek,
 Zatrudnię pomocnika
Ogłoszenia
również
na dzię- 601-490-293.
netto
ÔÔ Auto-skup za gotówkę, wynoszenie
gruzu, piece
kujemy. Tel. 607205695.
groszek
z
KWK
Knurów,
na
budowie
w
Gliwicach
kaflowe demontaż. Tanio
gazeta-miejska.pl
każdy
stan.
507-572-625.
Szczegóły
na
 MEBLE SYSTEMOWE,
 WĘGIEL WORKOWANY,
792013569.
Sośnica, Piast, Ziemowit.
503992431.
www.gazeta-miejska.pl
orzech,
eko-groszek,
flot,
KUCHNIE, materace, zabuzdrowie
dowóz do klienta. Tel. 515dowy,
szafy,
rolety.
Tel.
32

ZATRUDNIĘ
PRACOWNIKA
r e k l a m a . . . . . ﬁnanse
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
191-401.
270-00-09, 695-899-863.
OGÓLNOBUDOWLANEGO
 Protezy zębowe na NFZ
(PRACA W KNUROWIE) 663bez kolejek. Tel. 730 710
 POŻYCZKA NA DO Montaż ogrodzeń, bram,
404-545.
102 Szałsza k/Gliwic.
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.

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

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

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

ÔÔ PRACA NA PRODUKCJI
bram i rolet. Zadzwoń
784 065 589 po więcej
informacji!

zdrowie

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

ÔÔ Ortodoncja aparaty stałe, Gliwice Pszczyńska 25,
32 231 54 56, protezy NFZ
32 231 39 95, Dentinal.

nieruchomości
ÔÔ Do wynajęcia kawalerka os.
Gwardii Ludowej, umeblowane,
AGD, tel. 507-287-617.
ÔÔ KUPIĘ MIESZKANIE ZA
GOTÓWKĘ! Może być zadłużone, z problemem prawnym.
737 938 416.
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Gliwice
607 70 91 90

Sośnica i Łabędy
BEZ STREF

32 239 91 91
32 230 77 43
taxidragon.pl

TAXI

DRAGON

20%

ZN

IŻ

NOWE NIŻSZE CENY!

KI

Kolejne stacje roweru miejskiego
na początku kwietnia

W niedzielę 1 kwietnia zacznie funkcjonować 5 nowych stacji Gliwickiego Roweru Miejskiego. Oznacza to, że po Gliwicach będzie jeździło nie 100, jak dotychczas, ale 150 rowerów
w czerwono-niebieskich barwach
Nowe stacje pojawią się w ŁaAby do niego dobędach przy ul. Przyszowskiej
łączyć wystarczy
(przy Centrum Kulturalno-Sportowym Łabędź), w Sośnicy przy
zarejestrować się na
ul. Sikorskiego (w rejonie
stronie internetowej
skrzyżowania z ul. Reymonwww.gliwickirower.
ta), Szobiszowicach przy ul.
Lublinieckiej (w rejonie Rapl lub przy terminalu
diostacji Gliwickiej), przy Hali
i zasilić swoje konto
Gliwice przy ul. Akademickwotą 10 zł.
kiej (w rejonie OSiR, kortów
tenisowych, lodowiska i Parku
Chrobrego) oraz na osiedlu
Obrońców Pokoju (w rejonie
szkoły i skweru).

Rowery można wypożyczać poprzez terminal, który znajduje się
przy każdej stacji, lub korzystając
z aplikacji Nextbike na telefony
komórkowe. Pierwsze 15 minut
każdego wypożyczenia jest darmowe.
(żms)/UM(mf)

Przypominamy, że sezon Gliwickiego Roweru Miejskiego
potrwa do końca listopada.
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Na realizację
małych
i dużych
marzeń

BIURO KREDYTOWE PALONKA EWA
ul. Zygmuntowska 36, Gliwice - Łabędy, tel. 506 644 082

RRSO - Rzeczywista roczna stopa oprocentowania
kredyty gotówkowe i konsolidacyjne (RRSO 23,41%) pożyczki firm pozabankowych (RRSO 108,79%)
Fines S.A. z siedzibą w Sopocie (81-842), ul. Józefa Wybickiego 13C, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ pod numerem KRS 0000416708, NIP 585-141-25-21,
o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 zł, opłaconym w pełni, działa poprzez swoich Autoryzowanych Agentów jako pośrednik kredytowy banków: Alior Bank SA, Getin Noble Bank SA, Nest Bank S.A., Plus Bank SA,
TF Bank AB, Ferratum Bank p.l.c, BZ WBK SA, Deutsche Bank Polska SA, ING Bank Śląski S.A., Raiffeisen Bank Polska SA oraz firm pożyczkowych: Aasa Polska SA, Axcess Financial Poland Sp. z o.o., Euroloan Consumer Finance Sp. z o.o.,
InCredit Sp. z o.o., NetCredit Sp. z o.o., IPF Polska Sp. z o.o., Optima Sp z o.o., Provident Polska SA, SuperGrosz Sp. z o.o., TAKTO Finanse Sp. z o.o., SMS Kredyt Sp. z o.o., Vivus Finance Sp. z o.o., Zaplo Sp. z o.o., Rapida Sp. z o.o.,
CreditStar Sp.z o.o., Fundusz Mikro Sp. z o.o. oraz Pragma Faktoring S.A. W zakresie umów ze współpracującymi bankami i firmami pożyczkowymi Fines S.A. jest umocowany do: przedstawiania oferty kredytowej/pożyczkowej;
przetwarzania danych, informacji i dokumentów dotyczących osób ubiegających się o kredyt/pożyczkę oraz przekazywania im informacji i dokumentów kredytowych; (w niektórych przypadkach) podpisywania umów kredytu/
pożyczki i/lub wypłaty kwoty kredytu/pożyczki na podstawie otrzymanych pełnomocnictw; wyjaśniania przyczyn braku spłaty kredytu/pożyczki. Stan na dzień 20.11.2017 r.
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32 nowe mieszkania oddane

Zobacz ten
materiał TV
Wystarczy do widocznego
obok kodu przyłożyć smartfon z dostępem do internetu i czytnikiem kodów QR

W środę ZBM I TBS przekazał uroczyście klucze pierwszym
mieszkańcom dwóch bloków zlokalizowanych w sąsiedztwie CH Forum, przy ul. Opolskiej w Gliwicach. Koszt
inwestycji wyniósł 6,6 mln złotych.
Mieszkania są dostępne w dwóch
wariantach – do natychmiastowego wykupienia oraz pod wynajem,
z możliwością odkupienia lokalu
od ZBM I TBS po pięciu latach.

Powstały tam
32 mieszkania o powierzchni od 33,4 do
86,7 m2, posiadające
1, 2 lub 3 pokoje.

Bloki wyposażone są w przestronne i widne klatki schodowe oraz windy. Na dachu
nieruchomości zamontowano
panele solarne.
Inwestycję rozpoczęto w maju
2016 roku, a projekt przygoto-

wało Przedsiębiorstwo Ekologiczne MARKO Marek Masłowski – Pracownia Projektowa
z Wrocławia. Generalnym wykonawcą było Przedsiębiorstwo
Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o. Dębno.
Kolejną realizacją planowaną
przez ZBM I TBS przy ulicy Opolskiej jest budowa bloku z 40
mieszkaniami oraz podziemnym
garażem. Ma być gotowa do
końca 2020 roku.
(żms)

Fot. 24gliwice.pl

Oddane do użytku budynki
mieszkalne zostały wybudowane ze środków własnych
Zarządu Budownictwa Mieszkaniowego oraz gminy.

Jeden z najbardziej znanych hoteli
w Gliwicach obchodzi swoje 15-lecie

Qubus Hotel Gliwice od 15 lat cieszy się dużym zainteresowaniem gości biznesowych i indywidualnych.
Od początku istnienia odwiedziło go już 310 660 gości. To tak jakby w obiekcie nocowali niemal wszyscy
mieszkańcy Wrocławia. Zarezerwowano w nim też w sumie 278 929 pokoi.
Qubus Hotel Gliwice to jeden
z 12 obiektów sieci Qubus
Hotel.

Często wybierają go
znane osobistości.
Gościli w nim m.in.
Lech Wałęsa, Stanisław Soyka, Olivier
Janiak, Joanna Horodyńska czy Gosia
Baczyńska.
3 gwiazdkowy hotel zlokalizowany jest w centrum miasta. Swoim
gościom oferuje 143 miejsca
noclegowe w 89 pokojach. Dużym zainteresowaniem mieszkańców Gliwic i osób odwiedzających obiekt cieszy się także
restauracja. Doceniane przez
gości są śniadania, podczas
których serwowanych jest ponad
100 produktów. Ich popularno-

ści dowodzi fakt, że przez 15 lat
z oferty śniadaniowej skorzystało 308 031 osób. Taką ilością
można by obdarować wszystkich
mieszkańców Katowic.
– W ciągu 15 lat Qubus Hotel
Gliwice stał się jednym z najchętniej wybieranych obiektów
noclegowych w mieście – mówi
Aleksandra Niemczyk, Dyrektor Qubus Hotel Gliwice.
– Ponad 20-letnie, sieciowe
doświadczenie zaowocowało
opracowaniem najlepszych standardów obsługi, dzięki którym
możemy oferować najwyższą
jakość usług. Goście indywidualni i biznesowi chwalą
świetną lokalizację naszego
obiektu. Posiadamy również
2 kompleksowo wyposażone
sale konferencyjne. Mamy też
duże doświadczenie w obszarze
organizowania eventów, bowiem
przez 15 lat zorganizowaliśmy
w sumie ponad 4 500 konferen-

Recepcja Qubus Hotel Gliwice

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

cji i szkoleń. Prowadzimy także
aktywną komunikację z naszymi
gośćmi, a ich opinie mają realny
wpływ na podejmowane przez
nas działania. Na rynku śląskim
jesteśmy cenionym i nagradzanym pracodawcą. W hotelu zatrudniamy 30 osób gwarantując
im stabilną i bezpieczną pracę
w oparciu o umowę o pracę –
dodaje Aleksandra Niemczyk.

Qubus Hotel Gliwice

Ciekawostki:

Od początku istnienia
w restauracji hotelowej
sprzedano ponad 130 000
dań. Przez ten czas goście wypili też 25 tys. litrów kawy. Zjedli
również ponad 9 ton bekonu (tyle
waży np. 750 sztabek złota) i 6
ton sera. Kucharze przygotowali
ponad 311 tys. jajek o łącznej wadze 18 ton, to tyle
ile ważą razem 2 słonie
afrykańskie.

Restauracja Qubus Hotel Gliwice

www.gazeta-miejska.pl

Przyjęcia w Qubus Hotel Gliwice
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DRAMATYCZNA SYTUACJA W PLACÓWCE PRZY UL. RADIOWEJ W GLIWICACH

„Możemy stracić jeden ze szpitali”

31 marca skończą się dwie z pięciu umów placówki przy ulicy Radiowej z NFZ-em, a Fundusz nie ogłosił nowych
konkursów. Przyszłość „Udarówki” wisi na włosku. Vito-Med nie został zakwalifikowany w tzw. sieci szpitali, co
gwarantowałoby mu stałe finansowanie..
Katastrofalny w skutkach dla placówki może okazać się zwłaszcza
efekt domina wywołany nieprzedłużeniem kontraktu na oddział
wewnętrzny. Zarząd szpitala apeluje do ministra zdrowia o podjęcie pilnych działań.

Niestety, ta placówka – druga
na Śląsku pod względem liczby przyjęć osób z udarem niedokrwiennym mózgu i czwarta
w województwie pod względem
liczby pacjentów z chorobami
neurologicznymi – nie zmieściła
się w ustawowych kryteriach.
Brak stabilnego finansowania od
1 października 2017 roku zrobił

W sieci szpitali
funkcjonują obecnie trzy gliwickie
placówki: Szpital
Miejski nr 4, Szpital
Wielospecjalistyczny oraz Instytut
Onkologii.

swoje. Szpital przy Radiowej jest
w bardzo trudnej sytuacji.

Brak finansowania
z NFZ na oddziale
wewnętrznym może
doprowadzić Vito-Med do upadłości.
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Wystarczy do widocznego
obok kodu przyłożyć smartfon z dostępem do internetu i czytnikiem kodów QR

To nie wszystko. Część pacjentów w celu kontynuacji leczenia
i pielęgnacji przekazywana jest
do funkcjonującego w strukturach spółki Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Z oddziałami
szpitalnymi Vito-Medu powiązana jest również całodobowa
izba przyjęć i poradnie specjalistyczne.

Stawką w grze
o przyszłość Vito-Medu jest bezpieczeństwo blisko
300 tysięcy osób
z miasta i powiatu
gliwickiego. W powodzeniu leczenia
udaru liczy się czas.

Mają one zagwarantowane
kontrakty i zapewnione finansowanie z NFZ. Poza siecią
znalazł się jedynie Vito-Med,
choć zarząd tej szpitalnej spółki pracowniczej oraz samorząd
miasta robili w ubiegłym roku
wszystko, by szpital przy Radiowej ujęto w systemie.
r

Zobacz ten
materiał TV

i zdrowia – podkreśla Joanna
Krukowska, prezes zarządu
Vito-Medu.

– 40-łóżkowy oddział wewnętrzny jest niezbędny do prawidłowego działania oddziału neurologicznego i stanowi istotne
wsparcie dla pacjentów przebywających na oddziale udarowym. Tam przyjęcia pacjentów
w przeważającej większości
odbywają się w trybie nagłym,
w stanach zagrożenia życia

do ministra zdrowia i prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
z apelem o zapewnienie finansowania dla szpitala w sposób
zapewniający mieszkańcom
bezpieczeństwo i podjęcie działań zmierzających do ogłoszenia przez ŚOW NFZ konkursu
w zakresie świadczeń internistycznych oraz izby przyjęć.
(żms)/24gliwice
/Biuro Prasowe UM Gliwice

Władze Gliwic zwróciły się już
.

.
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Nikt nie panuje
nad chaosem reklamowym

Gliwice nie zamierzają wdrażać przepisów tzw. ustawy krajobrazowej, bo jak twierdzi Magistrat, dobrze funkcjonują te
obecne, ujęte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W kwestii chaosu reklamowego próba wywarcia
wpływu na urzędników najczęściej prowadzi do prostej konkluzji: skoro przepisy są tak dobre, to dlaczego wciąż jest tak
źle? Niestety bez faktycznych chęci i woli przeprowadzenia zmian, problemu nie rozwiążą żadne regulacje prawne.
– Jak można tego nie zauważać?
Potężna i niekontrolowana ilość
“reklam” w Gliwicach już dawno
wymknęła się spod kontroli –
pisze w liście do redakcji pan
Wojciech, Rybniczanin, który
postanowił interweniować w tej
sprawie w magistracie.
Najpierw wysłał serię zdjęć, w której prezentuje oblepione reklamo-

wą samowolką ściany, słupy i płoty na ul. Daszyńskiego. Później
z prośbą o komentarz zwrócił się
do naczelników wydziałów UM.
– Niestety, problemy z reklamą,
chaotyczną i nieuporządkowaną, wynikają z samowoli budowlanej, której egzekucja należy
do organu nadzoru budowlanego – informuje (najpierw pan

Wojciecha, a następnie nas)
Tatiana Marcinów, Naczelnik
Wydziału Architektury i Budownictwa. – Z przykrością stwierdzam, że w przypadku banerów
reklamowych wygląd otoczenia
zależy w dużej mierze od pomysłu i inwencji przedsiębiorców.
Przyjęcie w Gliwicach uchwały
regulującej zasady i warunki
sytuowania m.in. reklam, nie

CHARYTATYWNY Fitness Maraton
dla 12 letniej Laury Zawady
Fundacja „Biegamy z Sercem” zaprasza 24 marca do Starego
Hangaru w Gliwicach na akcję „Zamieniamy kalorie na złotówki”.
Celem akcji jest pozyskanie
środków finansowych na leczenie Laury Zawady z Dziecięcym
Porażeniem Mózgowym. Dziewczynka przechodzi właśnie bardzo
kosztowną terapię komórkami
macierzystymi.
W programie Maratonu: ROWERY, TRAMPOLINY, BOOT CAMP,

TABATA – zmiana zajęć po 40
minutach. Limit uczestników
wynosi 60 osób – 4 piętnastoosobowe grupy.
Opłata za udział, to min. 25 zł, ale
można wnosić więcej, bo wartość
wszystkich opłat będzie pomnożona x 2, a całość zostanie przekazana na leczenie dziewczynki.

Zgłoszenia przyjmowane są
mailowo na adres fundacja@
biegamyzsercem.pl lub osobiście w Recepcji Starego Hangaru. Każdy uczestnik otrzyma
baton i napój izotoniczny oraz
upominek. Sponsorem akcji
jest Firma Rödl & Partner z Gliwic, a szczegóły znajdują się
na www.biegamyzsercem.pl.

gwarantuje uzyskania oczekiwanych efektów wizerunkowych w przestrzeni publicznej
w zakresie tego typu reklam
– dodaje.
– Rzeczywiście odpowiedzialność za brak egzekwowania
przepisów ponosi Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Jestem rozczarowany
jego postawą w walce z nielegalnymi reklamami i rozumiem
zdanie gliwickiego magistratu.
Niestety, nie do końca się z nim
zgadzam – komentuje Jakub
Kowalski z gliwickiego serwisu
Gruba Tektura. – Ostatecznie
to komu, jak nie włodarzom,
powinno zależeć na wyglądzie
własnego miasta? Oczekiwanie na samoistne rozwiązanie
problemu reklam to proszenie
się o estetyczną katastrofę –
przekonuje Kowalski.

O wdrożenie przepisów ustawy krajobrazowej wnioskował w ubiegłym
roku także radny
Jan Pająk (KdGZF).

– Gliwice są obsypane reklamami i banerami, które tylko
szpecą miasto. Wiele miast
ten problem już rozwiązało właśnie dzięki ustawie krajobrazowej. Można zaczerpnąć dobre
pomysły i rozwiązania z uchwał,
które zostały już przyjęte przez
inne miasta – proponował w piśmie do wiceprezydenta Piotra
Wieczorka.
– Regulacje dotyczące reklam
mogą wiązać się ze znacznymi
nakładami (w tym kadrowymi)
i zmianami organizacyjnymi,
w pierwszej kolejności należy
sprawdzić i przeanalizować jak
funkcjonują rozwiązania w mia-
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stach, gdzie takie uchwały
zostały podjęte – odpowiadał
w lutym 2016 roku Piotr Wieczorek.
I choć wiceprezydentowi można zarzucić urzędniczą spychologię, to nie można odmówić
racji w chłodnej ocenie samej
ustawy.

Dwa lata temu, gdy
wchodziła w życie,
mówiono o wielkim cięciu i uwolnieniu polskiego
krajobrazu od
kiczu i bałaganu.
Wdrażanie ustawy idzie jednak
jak po grudzie, a na drodze
stają nie tylko lokalni przedsiębiorcy, ale też… urzędy
wojewódzkie (zakwestionowały m.in. uchwały Ciechanowa
i Łodzi).
Najpoważniej do pracy wzięli
się urzędnicy z dużych miast
(m.in. Krakowa, Gdańska, Wrocławia, Katowic czy wspomnianej Łodzi), dla których zadbana
przestrzeń miejska może dodatkowo wpływać na atrakcyjność turystyczną miasta.

Ale zdaniem
ekspertów realne
efekty ustawy
krajobrazowej
możemy zobaczyć
dopiero za 2-3 lata.
– Takie przepisy obowiązują
m.in. we Wrocławiu, gdzie do
kontrolowania reklam uprawnieni są m.in przedstawiciele
jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, co w znaczący

sposób odciąża pracowników
PINB. Urzędnicy nie powinni
więc mówić, że w Gliwicach
funkcjonują najlepsze przepisy
z możliwych. Są lepsze rozwiązania, ale nikt nie ma ochoty
wprowadzić ich w życie – twierdzi Kowalski, który wypowiedział
własną walkę reklamowej samowolce i pod hasłem “Zerwij
ze szmatą” publikuje fotografie
reklamowego chaosu w mieście. Niestety dużo z nich to
przykłady z samego centrum
miasta i starówki.
– Naszym zdaniem niezależne
media mogą odegrać istotną
rolę w walce z samowolnie
montowanymi reklamami. Możecie Państwo na łamach gazety
piętnować miejsca zaśmiecone
banerami reklamowymi oraz edukować mieszkańców i przedsiębiorców, opisując wymogi prawne
związane z montażem reklam –
przekonuje Tatiana Marcinów
z gliwickiego Urzędu Miejskiego.
Zdaniem ekspertów, szybkość
wprowadzanych zmian uzależniona jest od oczekiwań i presji społecznej, a ta choć coraz
bardziej zauważalna (głównie
w gronie społeczników i ruchów
miejskich), ciągle nie jest wystarczająca. Być może łatwiej
o zmiany byłoby za sprawą
wspólnych działań z urzędnikami (choćby po to by wymusić skuteczniejszą egzekucję
Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego).
Spacerując po Gliwicach, trudno nie odnieść jednak wrażenia, że Magistrat problem
traktuje po macoszemu, jak
kwestię drugiej kategorii. Na
marne pocieszenie pozostaje
fakt, że w większości miast
w Polsce jest podobnie.

Michał Szewczyk
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NIE BYŁO LEKARZA, KTÓRY WYSTAWIŁBY AKT ZGONU

Policja musiała pilnować ciała przez 7 godzin

W czwartek funkcjonariusze gliwickiej jednostki straży miejskiej odkryli zwłoki bezdomnego mężczyzny. Przez kilka godzin
ciała musiał pilnować patrol policji, bo w Gliwicach nie wskazano lekarza, który mógłby w takiej sytuacji wystawić akt zgonu.

W razie niemożności dopełnienia tego przepisu, stwierdzenie
zgonu i jego przyczyny powinno
nastąpić w drodze oględzin,
dokonywanych przez lekarza
lub w razie jego braku przez
inną osobę, powołaną do tej
czynności przez właściwego
starostę.

Poprzez dyżurnego zawiadomiono służby, które po przybyciu na miejsce zdarzenia
potwierdziły zgon mężczyzny.
Wezwany patrol policji od godziny 13:55 do 21:30 musiał
pilnować zwłok, ponieważ nie
było lekarza, który zgodziłby
się wystawić akt zgonu. Dlaczego?
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Kim był denat? Policja poszukiwała go listem gończym
w związku z popełnionym przestępstwem. 62-latek był bezdomny, trudno więc oczekiwać,
by uczęszczał do lekarza, stąd
trudność w znalezieniu osoby, która wystawi akt zgonu.
Wstępne oględziny nie wskazują na to, by do śmierci mężczyzny przyczyniły się osoby
trzecie.
(żms)

W Gliwicach i powiecie sprawa ta nie
została uregulowana.

Według ustawy
o cmentarzach
i chowaniu zmarłych, zgon i jego
przyczyna powinny
r

– Taka sytuacja nie
powinna mieć miejsca,
to się dzieje ze szkodą dla podatników.
Policjanci mogli w tym
czasie wykonywać
normalne obowiązki
służbowe – mówi anonimowo inny funkcjonariusz policji.

fot. 24gliwice.pl/ Łukasz Gawin

być ustalone przez
lekarza, leczącego
chorego w ostatniej
chorobie.

Na miejscu prowadzonej rozbiórki pustostanu przy ulicy
Zygmunta Starego miał przebywać bezdomny mężczyzna.
Strażnicy w trakcie patrolowania terenu zauważyli leżącą
w zaroślach osobę. Nie dawała
ona żadnych oznak życia.

– Nie mamy koronera więc...
Pogotowie do zwłok nie przyjeżdża, nie ma takiego obowiązku. Policja musi znaleźć
lekarza, który przyjedzie na
miejsce, możemy jedynie
.

.
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liczyć na jego empatię i poczucie obowiązku, dodajmy,
lekarz musi też mieć czas.
A przy pełnych poczekalniach
jest o to trudno. Czyli jak długo
policjanci pilnują zwłok zależy
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Wreszcie, wieczorem, po zakończeniu czynności zawodowych
związanych z opieką nad pacjentami, medyk ze szpitala na
Kościuszki zgodził się wystawić
akt zgonu.

od... dobrej woli i czasu przypadkowo znalezionego lekarza – komentuje zapytany o tę
sytuację nadkomisarz Marek
Słomski, oficer prasowy KMP
Gliwice.
.

.

.

.

.

.

.
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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.

Kiedy ginie Soczek, partner Majamiego, policjanci z wydziału terroru rozpoczynają dochodzenie. Schwytanie sprawcy uważają
nie tylko za swój obowiązek, ale też punkt
honoru. Niestety, wydział jest przetrzebiony
zmianami organizacyjnymi i zwolnieniami. W
tej sytuacji, aby stawić czoła gangsterom,
stołeczny komendant ściąga do Warszawy
rozproszonych po prowincji, doświadczonych
policjantów. W stolicy pojawiają się Despero,
Metyl oraz – prosto z Waszyngtonu – Nielat,
zwany obecnie Quantico. Tymczasem w walce
o dominację nad miastem, toczonej między
gangami z Pruszkowa i Wołomina, pojawia
się trzeci, znaczący gracz – Czarna Wdowa…

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

CK Wiatrak – Zabrze, ul. Wolności 395

Teatr Nowy w Zabrzu – Pl.Teatralny 1
• 18.00 Dziennik Anny Frank
(Premiera)

• 19.00 Tribute to Dirty Dancing
Music & Dance

15.03 czwartek
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 The Place
• 20.00 The Place

Centrum Edukacyjno - Kongresowe Politechniki Śl.
Stanisława Konarskiego 18B, Gliwice
20 marca (wtorek), godz. 19.00
Bilety do nabycia:
• Sprzedaż internetowa: www.estradakatowicka.kupbilecik.pl
• Bilety zbiorowe: tel.: tel. 32 241-34-34
• SixSilver; (dawniej „Czas”) tel. 730-602-665; sklep@sixsilver.pl;
ul. Daszyńskiego 40, Gliwice

14.03 środa
Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko – Gliwice, ul. Pszczyńska 85

• 19.00 Emigranci Sławomira
Mrożka – komediowy wieczór
w ATR / wstęp wolny

Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.00 Twój Vincent
• 17.45 Niemiłość
• 20.00 Maria Callas
Duża sala
• 12.30 Czas mroku – seans seniora
• 16.00 Czwarta władza
• 18.00 Kształt wody
Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 18.00 The Place
• 20.00 The Place

Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.15 Tajemnica filomeny
• 18.00 Niemiłość
• 20.15 Maria Callas
Duża sala
• 15.30 Kształt wody
• 17.45 Czas mroku
• 20.00 Oscar Nominated Shorts
2018

16.03 piątek
Kopalnia Guido – Zabrze, ul. 3
Maja 93

19.03 poniedz.

• 16.00 Kształt wody
• 18.15 Lady Bird
• 20.00 Happy End

• 20.00 Frele – koncert
ConceptPub – Gliwice, ul. Moniuszki 13, (oficyna) wejście od
Alei Przyjaźni

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Maria Callas
• 20.00 Maria Callas

• 20.00 Hunter – koncert

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

Teatr Nowy w Zabrzu – Pl. Teatralny 1
• 10.00 Dziennik Anny Frank
Teatr Miejski w Gliwicach – ul.
Nowy Świat 55/57
• 9.00 W kole / scena mikro
• 11.30 W kole / scena mikro
Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej – Gliwice, ul. Konarskiego 18 B

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Maria Callas
• 20.00 Maria Callas
• 19.00 Shannon & Lord of the
Dance

17.03 sobota

Gliwice,
ul. Dolnych Wałów 3

18 marca,
godz. 16.00

• 19.00 Chory na sukces – spektakl kabaretowy
• 19.00 Queen Symfonicznie

Opowieść zimowa

Teatr Nowy w Zabrzu – Pl. Teatralny 1
• 18.00 Dziennik Anny Frank

Balet

W 2014 roku Christopher Wheeldon, kierownik artystyczny The Royal Ballet, po raz pierwszy dokonał
tanecznej adaptacji Opowieści Zimowej, późnego
romansu Williama Szekspira z 1611 roku. Wspaniale przyjęty już podczas premiery spektakl został
doceniony zarówno przez publiczność, jak i krytków.
Historia opowiada o wyniszczającej małżeństwo
zazdrości. Jednak ostatecznie, kierowani wyrzutami sumienia i poczuciem straty cudownej miłości,
bohaterowie nie tylko zapałają na nowo wzniosłym
uczuciem, ale przebaczą sobie i pojednają się. Dzięki
niezwykłej scenografii Boba Crowleya i nastrojowej
muzyce Joby Talbota Opowieść zimowa osiąga mistrzostwo w dziedzinie współczesnego baletu fabularnego. To przepiękny przykład
na to jak za pomocą zmysłowego tańca ukazany zostaje silny ładunek emocjonalny.
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Dom Muzyki i Tańca – Zabrze, ul.
ul. Gen. de Gaulle’a 17

• 18.30 Piaskowy Koncert Muzyki
Filmowej

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

Kino studyjne Amok

20.03 wtorek

CK Wiatrak – Zabrze, ul. Wolności 395

• 19.00 Trans Sfer – koncert
Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.30 Twój Vincent
• 18.15 Maria Callas
• 20.15 Dziennik Maszynisty
Duża sala
• 16.00 Kształt wody
• 18.15 Lady Bird
• 20.00 Happy End

Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 18.00 Maria Callas
• 20.00 Maria Callas

Palmiarnia w Gliwicach – ul.
Fredry 6
• 19.30 Wiosna z Fryderykiem

• 18.00 SPA, czyli Salon Ponętnych Alternatyw
Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 11.00 Rabarbar + warsztaty
• 16.30 Twój Vincent
• 18.15 Maria Callas
• 20.15 Dziennik Maszynisty
Duża sala

www.gazeta-miejska.pl

Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 11.00 Rabarbar + warsztaty
• 16.30 Twój Vincent
• 18.15 Maria Callas
• 20.15 Dziennik Maszynisty
Duża sala
• 16.00 Opowieść zimowa | retransmisja The Royal Ballet Covent Garden
• 19.30 Lady Bird
Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 18.00 Maria Callas
• 20.00 Maria Callas

Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.30 Twój Vincent
• 18.15 Maria Callas
• 20.15 Dziennik Maszynisty
Duża sala
• 12.30 Maria Callas – seans
seniora

• 16.00 Kształt wody
• 18.15 Lady Bird
• 20.00 Happy End
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Maria Callas
• 20.00 Maria Callas
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Zabrze po raz kolejny na trasie Wielkanocnego
Festiwalu Ludwiga van Beethovena

BEETHOVEN

Z RÓŻNYCH PERSPEKTYW
fot. Simon van Boxtel

Iwona
Guzowska
i jej
mistrzowskie
pasy

Israel Camerata Orchestra Jerusalem

fot. Galit Deitsch

Ponad dwadzieścia koncertów zaplanowano w ramach tegorocznej edycji Wielkanocnego
Festiwalu Ludwiga van Beethovena. Jeden z nich odbędzie się w Zabrzu. W niedzielę 25 marca
w Domu Muzyki i Tańca wystąpią Israel Camerata Orchestra Jerusalem pod dyrekcją
Avnera Birona oraz pianista Konrad Skolarski.

Avner Biron

Wielkanocne Festiwale Ludwiga
van Beethovena organizowane
są od 1997 r. przez Stowarzyszenie Ludwiga van Beethovena.
Przez lata koncertów można było
słuchać w Warszawie i Krakowie. Dzięki staraniom prezydent
Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik
i przychylności dyrektor Festiwalu
Elżbiety Pendereckiej na trasie
wyjątkowego przedsięwzięcia artystycznego po raz czwarty znalazło
się Zabrze.
Każda edycja przedstawia dzieła
Beethovena z różnych perspektyw.
Pozwala dostrzec, skąd artysta
czerpał inspiracje, a także jaki
wpływ wywarła jego muzyka na

twórców innych epok i jakie miejsce zajmuje we współczesnym
świecie. W Zabrzu zaprezentuje
się w tym roku Israel Camerata
Orchestra Jerusalem. To obecnie wiodąca orkiestra kameralna
w Izraelu. Camerata została założona w 1983 roku przez Avnera
Birona, który od tego czasu jest
jej dyrektorem muzycznym i stałym dyrygentem. Orkiestra wykonuje ponad sto koncertów rocznie
w Izraelu i za granicą. Repertuar
zespołu obejmuje muzykę od baroku po współczesność.
Avner Biron karierę muzyczną
rozpoczął jako flecista z Israel
Philharmonic Orchestra. Kreatyw-

ność, pomysłowość i oryginalność
są hasłami jego wszechstronnej
działalności muzycznej. Dzięki
intensywnej i inspirującej pracy
doprowadził orkiestrę do najwyższych standardów izraelskiego życia muzycznego i zdobył uznanie
na całym świecie. Tworzy oryginalne i ciekawe programy koncertowe, obok znanych dzieł odtwarza
także rzadko wykonywane utwory.
Konrad Skolarski jest adiunktem
Katedry Fortepianu Uniwersytetu
Muzycznego Fryderyka Chopina
w Warszawie. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku czterech
lat pod kierunkiem prof. Marka Mizery. Wielokrotnie występował jako

młody wirtuoz w Filharmonii Narodowej. W wieku 13 lat został laureatem Konkursu Młodych Pianistów
im. prof. Ludwika Stefańskiego.
W listopadzie 2017 r. odbył tournée w Stanach Zjednoczonych, dając znakomicie przyjęte koncerty
w Nowym Jorku i Buffalo. Artysta
interesuje się malarstwem, poezją, psychologią i filozofią.
Zabrzański koncert rozpocznie
się 25 marca o godzinie 18.
W programie: Bela Bartok – divertimento, Marc Lavry - Nad brzegami
Babilonu, Ludwig van Beethoven
– II koncert fortepianowy B-dur,
Wolfgang Amadeusz Mozart –
Symfonia g-moll nr. 40.
(hm)

KOLEJNA PREMIERA NA SCENIE TEATRU NOWEGO W ZABRZU

„Dziennik Anny Frank” w reżyserii Krzysztofa Prusa to najnowsza propozycja Teatru Nowego
w Zabrzu. Polską prapremierę
spektaklu Erica Emmanuela
Schmitta zaplanowano na sobotę 17 marca.

Prapremierowy tekst oparty jest
na codziennych zapiskach trzynastoletniej żydówki Anny Frank,
ukrywającej się przez dwa lata
przed nazistami. Zwykłe mieszkanie w centrum Amsterdamu
nieoczekiwanie staje się schronieniem, więzieniem i całym
światem Anny oraz jej rodziny
i znajomych. Przez ponad dwa
lata, w ciągłym strachu przed

wykryciem, próbują oni normalnie żyć, łagodzić codzienne konflikty, doceniać małe radości.
Na scenie zobaczymy m.in.
Danutę Lewandowską, Jolantę
Niestrój-Malisz, Renatę Spinek,
Grzegorza Cinkowskiego i Jarosława Karpuka. – Dwie odtwórczynie głównej roli, Anna Nowak
i Julia Kuzber, zostały wyłonione
w drodze castingu spośród prawie
pięćdziesięciu uzdolnionych, młodych kandydatek – zwraca uwagę
Paweł Janicki z Teatru Nowego.
Polska prapremiera zaplanowana została na 17 marca
2018 r. Kolejne spektakle będzie można zobaczyć 18, 20
i 28 marca.
(hm)
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Efektowna widownia Teatru Nowego w Zabrzu
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Przed nami dwa cieszące się ogromnym zainteresowaniem
festiwale dla dzieci i młodzieży

fot. MOK

Festiwal Igraszki
cieszy się ogromnym
zainteresowaniem
maluchów

MŁODZI ARTYŚCI
ZAWŁADNĄ SCENĄ
Do 3 kwietnia Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu przyjmuje jeszcze zgłoszenia uczestników
VII Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Igraszki. Przesłuchania konkursowe zaplanowano
na 11 kwietnia. Dwa dni wcześniej poznamy z kolei laureatów 64. Festiwalu Kultury
Młodzieży Szkolnej im. Norberta Kroczka.

fot. MOK

Festiwal Igraszki organizowany
jest od 2012 r. Dzisiaj to jedno
z najważniejszych wydarzeń tanecznych skierowanych do najmłodszych dzieci. – W festiwalu
biorą udział dzieci w wieku od
3 do 8 lat. Charakter konkursu
pozwala nawiązać do tradycji
tanecznych poszczególnych regionów Polski, docenić charakterystykę strojów oraz inspiracje
muzyczne – zwraca uwagę Katarzyna Flak, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Kultury w Zabrzu
Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 3 kwietnia. Przesłuchania konkursowe rozpoczną
się 11 kwietnia o godzinie 9.30.

Najlepszych małych tancerzy
zobaczymy podczas gali finałowej, która rozpocznie się 20
kwietnia o godzinie 17 na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury.
– Festiwal jest adresowany do
przedszkoli publicznych i niepublicznych, w tym placówek
z oddziałami integracyjnymi,
szkół podstawowych, szkół tańca i ośrodków kultury. Do konkursu można zgłaszać solistów,
duety oraz zespoły – tłumaczy
Katarzyna Flak. – Na najlepszych małych artystów czekają
atrakcyjne nagrody – dodaje.
Szczegółowe informacje dotyczące imprezy i jej regulaminu

można znaleźć na stronie internetowej www.mok.art.pl.
Tymczasem 23 marca ruszą
przesłuchania do 64. Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej
im. Norberta Kroczka. Przedsięwzięcie od lat cieszy się
ogromnym zainteresowaniem
dzieci i młodzieży, dając możliwość zaprezentowania talentów
tanecznych, wokalnych i aktorskich. – Poziom festiwalu jest
bardzo wysoki. Mamy zdolną
młodzież, która realizuje swoje pasje oraz fantastycznych
instruktorów, którzy z wielkim
zaangażowaniem pomagają młodym ludziom w rozwijaniu talen-

tów. To procentuje – podkreśla
Jolanta Skorupa, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury nr 2
w Zabrzu, koordynatorka festiwalu. – Uczestniczę we wszystkich przesłuchaniach. Co roku
zachwycają mnie niesamowite
scenografie teatralne, wymagające wielu godzin pracy. Uwagę
przyciągają bardzo ciekawe choreografie taneczne, a uzdolnieni muzycznie młodzi uczestnicy
dostarczają słuchaczom wielu
pozytywnych emocji – dodaje.
Koncert galowy z udziałem laureatów zaplanowano na 9 kwietnia
w Teatrze Nowym.
(hm)

NIE PRZEGAP

fot. MOK

FESTIWAL KROCZKA:
Dzień Teatru
– 23 marca, godz. 10, MOK
Dzień Teatru
– 26 marca, godz. 10, MOK
Dzień Muzyki (zespoły)
– 27 marca, godz. 10,
DOK Pawłów
Dzień Tańca
–- 28 marca, godz. 10, MOK
Dzień Muzyki (chóry)
– 28 marca, godz. 9, Kościół
Ewangelicki i MDK nr 2
Dzień Muzyki (soliści)
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– 28 marca, godz. 10, MDK nr 2
Gala Teatrów
– 9 kwietnia, godz. 10, Teatr
Nowy w Zabrzu
Koncert Galowy
– 9 kwietnia, godz. 17, Teatr
Nowy w Zabrzu
FESTIWAL IGRASZKI:
Przesłuchania konkursowe
– 11 kwietnia, godz. 9.30, MOK
Koncert Galowy – 20 kwietnia, godz, 17, MOK
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