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Ruszyła modernizacja Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Zabrzu

W ubiegłym tygodniu
na placu budowy
wmurowany został
kamień węgielny

Hermetyzacja rozpoczęta!

Na ten moment mieszkańcy Zabrza czekali z niecierpliwością! Ruszyła
modernizacja Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
przy ul. Cmentarnej. Jak zapewnia właściciel obiektu, zastosowane rozwiązania
pozwolą na wyeliminowanie pochodzących z obiektu nieprzyjemnych zapachów.

Prezydent
Zabrza
Małgorzata
Mańka-Szulik

09–15.10.2018 (nr(nr
897)
09.10–15.10.2018
897)

– Przykry zapach zniknie z trzech
powodów – mówi Paweł Szewczyk,
prezes spółki FCC Polska, która
jest właścicielem Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych przy ul. Cmentarnej.
– Po pierwsze powstanie hala,
w której zamknięty zostanie cały
proces związany z przetwarzaniem
odpadów. Po drugie całe powietrze
zostanie poprzez system podciśnienia zamknięte w halach i nie będzie
emitowane do atmosfery. Trzeci
element to instalacja biofiltra, który
będzie oczyszczał powietrze w taki
sposób, że nie będzie ono miało
żadnych uciążliwości zapachowych.
Cała inwestycja nie spowoduje ja-

kiegokolwiek zwiększenia ilości
przetwarzanych odpadów – zwraca uwagę prezes Paweł Szewczyk.
Jak podkreśla Björn Mittendorfer,
dyrektor generalny FCC Environment CEE Group, powstająca
w Zabrzu instalacja jest pierwszą
taką w Polsce, ale kolejną już
w Europie. – Mówimy o rozwiązaniach i technologiach, które już
działają i się sprawdziły. Dlatego
jestem absolutnie przekonany, że
sprawdzą się również w Zabrzu,
a uciążliwość związana z przykrym
zapachem zniknie – zaznacza Björn
Mittendorfer.
We wrześniu na placu budowy trwały prace ziemne, których zwieńcze-
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Akt erekcyjny podpisuje Björn
Mittendorfer, dyrektor generalny
FCC Environment CEE Group

niem było wmurowanie w ubiegłym
tygodniu symbolicznego kamienia
węgielnego. Kolejnym krokiem
będzie wylewanie fundamentów.
Zapoczątkuje to najważniejszy i najbardziej czasochłonny etap modernizacji, czyli budowę hermetycznej
hali, w której będą się odbywać
procesy biologiczne. Wartość inwestycji, której czas realizacji szacowany jest na dziesięć miesięcy, sięga
15 mln zł. Prace w całości zostaną
sfinansowane ze środków Grupy
FCC Environment CEE.
Hermetyzacja obiektu to zwieńczenie długotrwałych procedur formalnych oraz działań podejmowanych
również przez miasto. – Wspólnymi

siłami miasta i firmy FCC zostały opracowane konkretne plany
i wdrożone działania, dzięki którym
wyeliminowane zostaną uciążliwości zapachowe – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, która już w styczniu 2017 r.
powołała zespół do współpracy przy
realizacji projektu modernizacji Zakładu Segregacji i Kompostowni
Odpadów w Zabrzu przy ul. Cmentarnej. – Rozpoczęcie hermetyzacji to
bardzo ważny moment dla Zabrza.
Jestem przekonana, że już wiosną
będziemy mogli powiedzieć, że wykonaliśmy dla mieszkańców kawał
dobrej roboty – dodaje.
(hm)
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Dzień Otwarty na budowie nowego osiedla
mieszkaniowego w Zabrzu

Przy ul. Trocera budowanych jest sześć bloków,
do których wprowadzi się ponad 70 rodzin

Lokatorzy obejrzeli swoje „M”
Na Dzień Otwarty zaprosiła zabrzańska spółka ZBM-TBS, która buduje nowe osiedle przy
ul. Trocera. Przyszli lokatorzy mogli z bliska zobaczyć, jak powstają bloki, do których
wprowadzą się w przyszłym roku. Tymczasem już w przyszłym tygodniu klucze do swoich „M”
odbiorą lokatorzy nowych bloków przy ul. Żywieckiej.
– Mieszkanie bardzo mi się podoba. Jest duży balkon, ładne okna,
duża kuchnia. Fajnie było wejść
i zobaczyć, jak to będzie wyglądało
– podkreślali przyszli lokatorzy jednego z bloków powstających przy
ul. Trocera. – Jesteśmy też bardzo
zadowoleni z lokalizacji. Blisko są
sklepy, szkoła, park. Będzie gdzie
spacerować z córką – dodawali.
Przy ul. Trocera powstaje sześć
czterokondygnacyjnych bloków z 72
mieszkaniami. Koszt inwestycji to
15 mln zł. Połowę tej kwoty stanowi
kredyt zaciągnięty przez ZBM-TBS
w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Pozostałe środki to dofinansowanie
miasta (15 procent) oraz środki
własne spółki (35 procent, w tym
partycypacja mieszkańców). W bu-

Osiedle przy ul. Żywieckiej

dynkach trwają obecnie prace wykończeniowe.
– Każdy najemca znajdzie tu coś dla
siebie. W ofercie są zarówno kawalerki, jak i mieszkania dwu oraz trzypokojowe. Nasza oferta spotkała
się z bardzo dużym zainteresowaniem rodzin z dziećmi. Na osiedlu
powstanie bowiem plac zabaw
z licznymi atrakcjami. Na szukających odpoczynku wśród zieleni, czekać będą z kolei wygodne ławeczki
– zwraca uwagę Renata Lemańska,
prezes spółki ZBM-TBS.
– Cieszę się, że dzięki dobrej
i sprawnej współpracy miasta z
ZBM-TBS już wkrótce nasi mieszkańcy będą mogli cieszyć się pięknymi i nowoczesnymi mieszkaniami. Myślę, że lokalizacja osiedla

oraz zagospodarowanie terenu
wokół sprawi, że będzie to wygodne
i przyjemne miejsce do życia – mówi
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Bloki mają być gotowe wiosną
przyszłego roku. Tymczasem już
w przyszłym tygodniu do swoich
mieszkań będą się mogli wprowadzić lokatorzy trzech kolejnych
budynków, jakie stanęły przy ul.
Żywieckiej. – W nowych budynkach
udostępniamy łącznie 31 nowoczesnych i funkcjonalnych mieszkań.
Z doświadczenia wiemy ponadto,
że sprawdzającym się w praktyce
rozwiązaniem są pomieszczenia
techniczno-gospodarcze na parterze. Ludzie chwalą sobie możliwość
zlokalizowania tam komórek loka-

torskich oraz pomieszczeń służących do przechowywania wózków
dziecięcych czy rowerów, a także
zorganizowania suszarni – podkreśla Franciszek Paśmionka, prezes
MiędzygminnegoTowarzystwa Budownictwa Społecznego z Tarnowskich Gór. – Koszt wykonania tego
etapu inwestycji wyniósł ponad
6 milionów złotych. Po oddaniu do
użytku nowych mieszkań osiedle
przy ulicy Żywieckiej w Zabrzu liczyć
już będzie blisko 80 rodzin – dodaje
prezes Franciszek Paśmionka.
To jednak nie koniec rozbudowy
osiedla. Docelowo budynków ma
być dwanaście, a do dyspozycji lokatorów przygotowanych zostanie
około 150 mieszkań
(hm)

TRZECIE URODZINY OBCHODZIĆ BĘDZIE W ŚRODĘ ZABRZAŃSKIE TARGOWISKO POD RATUSZEM

ZRÓB ZAKUPY PRZY TORCIE

W tym tygodniu mijają trzy lata od
oddania do użytku zmodernizowanego targowiska przy ul. Boboli
w Zabrzu. Podczas organizowanych
w środę urodzin nie zabraknie tortu
oraz innych atrakcji dla klientów.
Już o godzinie 10 rozpocznie się
I Turniej Szachowy o Puchar Targowiska Pod Ratuszem.
Targowisko przy ul. Boboli zna
chyba każdy zabrzanin. Kupcy ulo-

kowali się tu na początku lat 90.
Przez 22 lata targowisko funkcjonowało w niezmienionej formie.
Trzy lata temu zaprezentowało
się po gruntownej metamorfozie.
Na targowisku powstało 18 pawilonów handlowych o łącznej powierzchni użytkowej około dwóch
tysięcy metrów kwadratowych. Są
one podzielone na 150 punktów
handlowych. Teren został objęty
monitoringiem.
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Koszt inwestycji to 7,8 mln
zł. Aż 70 procent tej kwoty
pochodzi z unijnego programu
JESSICA. Na resztę podpisano
umowę kredytową z Bankiem
Ochrony Środowiska. – Modernizacja targowiska to doskonały
przykład rewitalizacji przestrzeni
miejskiej – podkreśla prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
(hm)
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W ramach modernizacji targowiska zbudowano
18 pawilonów, między którymi powstały brukowane alejki
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fot. ZBM-TBS

Powstające mieszkania obejrzeli
w poniedziałek przyszli lokatorzy
i prezydent Małgorzata
Mańka-Szulik
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ÔÔ Firma sprzątająca zatrudni
osoby do pracy w charakterze pracownik sprzątający na
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Gliwic tel; 32 234 13 76.
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Powstaje nowe osiedle

Łącznie, po zakończeniu inwestycji w tym miejscu do dyspozycji lokatorów oddane zostaną
144 mieszkania.
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wa Daniel Płocica z Zabrza.

rowania aktu erekcyjnego pod
budowę bloków komunalnych,
którą realizuje gliwicki ZBM I TBS
przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego.

W ubiegłą środę odbyła się oficjalna uroczystość z udziałem
Prezydenta Miasta Zygmunta
Frankiewicza. Dokonał on wmu-

Zgodnie z nim
powstanie w sumie
48 mieszkań,
o powierzchni od
31 do 54 m2.

Projekt dwóch pierwszych budynków przy ul. Kujawskiej przygotowała Pracownia Projekto.
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Wiz. Pracownia Projektowa Daniel Płocica

Na działce przy zbiegu ulic Kujawskiej i Samotnej powstają nowe budynki mieszkalne. Aktualnie budowane
są dwa, ale do 2022 roku ma być tam ich sześć. Łącznie,
po zakończeniu inwestycji w tym miejscu do dyspozycji
lokatorów oddane zostaną 144 mieszkania.
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Każde, od pierwszej do trzeciej kondygnacji, będzie miało
balkon, a lokale na parterze –
ogródki. Lokatorzy będą mieli
dostęp do wielopoziomowego
parkingu, komórek lokatorskich
oraz wózkowni i rowerowni,
a także zagospodarowanego
terenu wokół, m.in. placu zabaw. Obiekty będą przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budowa będzie
kosztowała ok. 13
mln zł i w większo-

ści zostanie sfinansowana z miejskiego budżetu. 3,5 mln
zł udało się miastu
pozyskać z Banku Gospodarstwa
Krajowego. Zgodnie
z planem ten etap
inwestycji powinien zostać ukończony do 2020 r.


(żms, msi)

Wielkie starcie
w Arenie
O G Ł O S Z E N I E

W Y B O R C Z E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 grudnia w hali widowisko-sportowej Arena
Gliwice najlepsi zawodnicy MMA zmierzą się
podczas 46. Konfrontacji Sztuk Walki. Najważniejszym starciem wieczoru będzie konfrontacja między Tomaszem Narkunem i Mamedem
Khalidovem.
Arena Gliwice na jeden wieczór
zamieni się w sportową arenę. Królować będzie MMA, czyli
mieszane sztuki walki, podczas
których dozwolone są rzuty, ciosy pięściami, kopnięcia, dźwignie czy duszenia.
Zaplanowano kilka pojedynków,
jednak największym wydarzeniem będzie starcie między Tomaszem Narkunem i Mamedem
Khalidovem.
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Zawodnicy ostatni raz zmierzyli się ze sobą podczas KSW
42. Khalidov niespodziewanie
przegrał wówczas z Narkunem,
choć przez większą część walki miał wyraźną przewagę. Po
prawie dziewięciu miesiącach
od tego pojedynku, który został
okrzyknięty jednym z najlepszych
w historii organizacji KSW, tych
dwóch świetnych zawodników
po raz drugi stanie naprzeciw
siebie.
(żms)/UM(kr)
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Dworzec bez najemców

Blisko dwa lata od zakończenia modernizacji gliwickiego dworca, PKP wciąż nie potrafi wypełnić
holu głównego zapowiadaną ofertą usługowo-gastronomiczną. Puste lokale od miesięcy czekają
na najemców, a niezagospodarowana przestrzeń ma niewiele wspólnego z „klasą premium”, czyli
rangą, jaką kolejowa spółka nadała obiektowi. PKP S.A. zapewnia, że stale poszukuje możliwości
na poszerzenie dworcowej oferty. Na razie jednak bezskutecznie.
liczyć na najlepszą
obsługę, a w obiektach mają znajdować się m.in.
restauracje, bankomaty i wygodne
parkingi.

– Stale podejmujemy działania mające na celu wynajem
powierzchni na
dworcu. Informacje
o dostępnych lokalach można znaleźć
w budynku dworca
oraz na naszej stronie internetowej

– Zdecydowaliśmy o wprowadzeniu zupełnie nowej kategoryzacji dworców, bo ma ona
nam pomóc ustalić standard
obsługi pasażerów. Chcemy te
standardy ujednolicić tak, aby
pasażerowie wiedzieli, czego
spodziewać się w naszych obiektach – podsumowywali w 2015
roku przedstawiciele PKP.

– mówi Aleksandra Grzelak
z Wydziału Prasowego Biura
Komunikacji i Promocji PKP
S.A. – Staramy się pozyskać
najemców również poprzez
przesyłanie ofert do najemców
sieciowych czy prezentowanie
dostępnych powierzchni na
targach branżowych – dodaje.

W obiekcie działa
obecnie m.in. lokal
mat warunków proponowanych
gastronomiczny,
przez PKP. Postanowiliśmy
drogeria i sklep z pra- więc zapytać u źródła.
są. Przed wakacjami – Stawka wynajmu
uruchomiony został powierzchni stanolokal z akcesoriami
wi tajemnicę hani serwisem GSM.
dlową

– krótko komentuje Aleksandra
Grzelak.

– Wkrótce zagospodarowana
zostanie również przestrzeń
w korytarzu przeciwnym do holu
kasowego. Prowadzimy również
negocjacje dot. wynajmu jednego z lokali – mówi Grzelak.
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607 70 91 90

taxidragon.pl

Klasa „premium”
została wprowa-

dzona trzy lata
temu. Na dworcach,
które otrzymały
takie wyróżnienie,
podróżni powinni

Michał Szewczyk

W Y B O R C Z E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Sośnica i Łabędy
BEZ STREF

32 239 91 91
32 230 77 43

O G Ł O S Z E N I E

że zastosowanie tradycyjnych
drzwi przesuwnych było w tym
miejscu niemożliwe).

Kwestie lokalowe to
nie jedyna bolączka
zmodernizowanego
kosztem 130 mln
złotych obiektu.
Czytelnicy regularnie narzekają też
na czystość hali
głównej, niesprawne ruchome schody
i nagłośnienie.

Według pierwotnych zapowiedzi
na gliwickim dworcu miała pojawić się też kawiarnia. Jednak
jak informuje PKP “kontrahent
wyłoniony w postępowaniu wycofał się z podpisania umowy”.
Dlaczego spółce tak trudno
zagospodarować dworcową
przestrzeń? Jednym z powodów mogą być stawki czynszu
za wynajem lokalu w obiekcie.
W Internecie pojawia się wiele
negatywnych komentarzy na ter

Symbolem lekkiego stosunku
PKP do jakości użytkowej obiektu są główne drzwi wejściowe.
Podróżnych często wita przyklejona na szybie biała kartka A4
informująca o automatycznym
otwieraniu drzwi (PKP tłumaczy,

Niestety w Gliwicach, zawieszonej
przez siebie poprzeczki, PKP póki
co nie udało się
przeskoczyć.

TAXI

DRAGON

20%

ZN

IŻ

KI

NOWE NIŻSZE CENY!
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Opel zmniejsza zatrudnienie

Jak podaje Śląsko-Dąbrowska Solidarność, 1 października rozpoczęła się już trzecia w tym roku tura Programu
Dobrowolnych Odejść w gliwickiej fabryce Opla, która ma objąć około 170 osób. Kolejnych 200 pracowników
ma zostać przeniesionych do pracy w tyskim zakładzie koncernu produkującym silniki. Sposób, w jaki się to
odbywa, budzi jednak spore zastrzeżenia Solidarności.
– Problem w tym,
że pracownik może
wziąć urlop w Gliwicach, np. na 2 lata,
a później okaże się,
że w Tychach praca
dla niego jest tylko
na kilka miesięcy

Regulamin PDO jest identyczny
jak w przypadku poprzednich tur,
które miały miejsce w styczniu
i w maju. Wówczas program objął odpowiednio 190 i 275 osób.
– Pracownikom, którzy zdecydują się na dobrowolne odejście
z fabryki, będzie przysługiwać
odprawa wynosząca maksymalnie
21 miesięcznych wynagrodzeń.
O wysokości odprawy decyduje
staż pracy oraz to, jak szybko pracownik zgłosił się do programu.
To przyzwoite zasady, zwłaszcza
dla pracowników z najdłuższym
stażem. Jednak dla związku zawodowego redukcja zatrudnienia
to zawsze niedobra wiadomość.
Tym bardziej że PDO uruchomiono
już trzeci raz w tym roku – mówi
Mariusz Król, przewodniczący Solidarności w Opel Manufacturing
Poland w Gliwicach.

Programu Dobrowolnych Odejść,
kolejne grupy są wysyłane do
pracy w innych europejskich zakładach koncernu PSA, który jest
właścicielem Opla.

Zatrudnienie w gliwickiej fabryce
jest ograniczane od wielu miesięcy. W lutym tego roku zakład zlikwidował trzecią zmianę. Część
pracowników odeszła w ramach

Dodatkowo do końca roku około 200
pracowników ma
zostać przetransfe-
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dłuższe okresy wypowiedzenia,
prawo do odprawy pracowniczej
czy ochrona przed zwolnieniem
w razie długotrwałej choroby.
Jednocześnie stracą oni prawo
do wszelkich przyszłych bonusów i świadczeń wypłacanych
w Gliwicach, gdyż po prostu
przestaną być pracownikami
naszego zakładu – podkreśla
przewodniczący.

– tłumaczy Mariusz Król.
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rowanych do zakładu Opla w Tychach,
w którym produkowane są silniki.

alne umowy z pracownikami.
Nie ma czytelnych zasad, ani
żadnych wiążących gwarancji
dla pracowników – wskazuje
przewodniczący.

– Zasady przenoszenia pracowników nie zostały w żaden
sposób uzgodnione ze związkami zawodowymi. Pracodawca
zawiera w tej kwestii indywidu-

Transfer pracowników odbywa się w dwóch wariantach.
W pierwszym pracownikowi
udzielany jest urlop bezpłatny
na czas zatrudnienia w Tychach.
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Solidarność w gliwickim zakładzie apeluje do pracowników,
aby nie podpisywali pochopnie
umów dotyczących przeniesienia
do pracy w Tychach, zanim dokładnie nie przeanalizują treści
tych dokumentów. – Członkowie
Solidarności mają zapewnioną
bezpłatną pomoc związkowych
prawników i w tym wypadku jak
najbardziej powinni z tej pomocy
skorzystać. Podpisanie takiej
umowy „od ręki” jest najgorszym
co mogą zrobić – zaznacza szef
Solidarności w gliwickim Oplu.

W drugim wariancie
przyjęcie do pracy w
Tychach jest poprzedzone rozwiązaniem
umowy o pracę w
gliwickim zakładzie.
– Pracownicy, którzy zwolnią się
z pracy, nie mają żadnej gwarancji, że w Tychach otrzymają
takie same stawki wynagrodzenia i czy zachowają ciągłość
pracy, od którego zależą m.in.
.
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(żms)/Śląsko-Dąbrowska
Solidarność(łk)
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

OSTATNIE MIESZKANIE

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

www.gazeta-miejska.pl

09–15.10.2018 (nr 897)

.

9

GLIWICE

Pajączek jeszcze poczeka

Fiaskiem zakończył się pierwszy przetarg na wykonawcę przebudowy popularnego „pajączka”. Na skrzyżowaniu u zbiegu ul. Siemińskiego, Kozielskiej, Jasnogórskiej i Daszyńskiego miała pojawić się m.in.
sygnalizacja świetlna. Teraz inwestycja stanęła pod dużym znakiem zapytania.
odcinków obwodnicy zachodniej
i południowej. Po
drugie, inwestycja
spotkała się raczej
z chłodnymi komentarzami mieszakańców, którzy
wbrew pozorom
na „pajączka” nie
narzekają. Skrzyżowanie nie należy
też do niebezpiecznych.

W ogłoszonym przez Zarząd
Dróg Miejskich przetargu ofertę złożyła tylko miejska spółka
Przedsiębiorstwo Remontów
Ulic i Mostów (PRUiM).

– Przetarg dotyczący
„pajączka” nie został
rozstrzygnięty ze
względu na fakt, iż
różnica między kosztorysem inwestorskim a złożoną ofertą
to ok. 2,5 mln zł

– informuje nas Jadwiga Stiborska, rzecznik prasowy ZDM.
– ZDM prowadzi obserwacje jak
odbywa się ruch w tym miejscu,
co związane jest ze zmianami
wynikającymi z pojawienia się
na ul. Siemińskiego „podwórca miejskiego”. Po roku jego
funkcjonowania będzie można
podjąć ewentualne, dalsze decyzje w sprawie „pajączka” –
komentuje Stiborska.

Wedle pierwszych zapowiedzi drogowcy na modernizację chcieli
przeznaczyć 5,5 mln złotych.
Przyszłość inwestycji jest jednak
uzależniona nie tylko od środków
finansowych. ZDM chce dokładnie przyjrzeć się, jak na organizację ruchu wpłynął uruchomiony
wiosną tego roku woonerf na ul.
Siemińskiego (dawna Wieczorka).
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Po pierwsze w Gliwicach trwa już
realizacja dwóch
innych kosztochłonnych inwestycji drogowych:
budowy kolejnych

Co ciekawe, już w czerwcu
Magistrat na swojej stronie
internetowej informował, że
przedsięwzięcie zostało przeanalizowane pod kątem zmian
na ul. Siemińskiego, a zarazem
„zweryfikowano statystyki wypadkowości”. Dlatego za nagłym
wstrzymaniem inwestycji mogą
stać również inne powody.
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Przypomnijmy, po modernizacji, w miejsce „pajączka” mają
pojawić się dwa skrzyżowania.
U zbiegu ulic Siemińskiego
i Kozielskiej, Daszyńskiego
i Jasnogórskiej, ruch będzie
sterowany sygnalizacją świetlną, natomiast skrzyżowanie
Daszyńskiego i Sobieskiego
pozostanie bezsygnalizacyjne.
Pojawią się też nowe miejsca
postojowe, torowisko tramwajowe zostanie usunięte i zmodernizowana zostanie zatoka
autobusowa przy ul. Jasnogórskiej.

Niezależnie od
ostatecznej decyzji
ZDM, już teraz wiadomo, że na przebudowane skrzyżowanie kierowcy
wjadą najszybciej
w 2020 roku.

– Jak wynika z naszych rejestrów, w ostatnich pięciu latach
doszło tam do jednego niegroźnego wypadku i kilkunastu stłuczek, najczęściej najechania na
tył poprzedzającego pojazdu –
mówił nam w grudniu ubiegłego roku podinspektor Marek
Słomski, oficer prasowy KMP
w Gliwicach.
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Michał Szewczyk
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W Kulturalnej Ściądze każdy znajdzie
coś dla siebie. Repertuar kin, teatrów,
koncerty muzyki rozrywkowej i poważnej, wystawy i spotkania. Z nami
niczego nie przegapisz.
10.10 środa
Dom Muzyki i Tańca - Zabrze, ul.
ul. Gen. de Gaulle’a 17
• 19.00 Chór IX symfonii z miasta
Takasaki
Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Teatralny 1
• 10.00 Balladyna
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.00 Czyściciele internetu
• 17.45 Młodość Astrid
• 20.00 W cieniu drzewa
Duża sala
• 15.15 Kamerdyner
• 18.00 Kler
• 20.15 Kler
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 W cieniu drzewa
• 20.00 W cieniu drzewa

11.10 Czwartek
ConceptPub - Gliwice, ul. Moniuszki 13, (oficyna) wejście od Alei
Przyjaźni
• 19.00 Azfalt + Draug - koncert
/ wstęp wolny
Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 10.00 Balladyna
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:

• 16.00 Życie Pi - seans z audiodeskrypcją
• 18.15 Młodość Astrid
• 20.15 W cieniu drzewa
Duża sala
• 18.00 Kler
• 20.15 Najlepsze polskie 30,
zestaw III

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.00 Młodość Astrid
• 18.15 W cieniu drzewa
• 20.15 Czyściciele internetu
Duża sala
• 18.00 Kler
• 20.15 7 uczuć

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 W cieniu drzewa
• 20.00 W cieniu drzewa

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

12.10 piątek

13.10 sobota

CK Wiatrak - Zabrze, ul. Wolności 395
• 21.00 Joanna Lacher - Krółowa
Lasu - koncert

Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko - Gliwice, ul. Pszczyńska 85
• 19.00 Koncert UNIVERSE - Tacy
Byliśmy... czyli Złote Przeboje

Marina Gliwice - ul. Portowa 28
• 17.00 Pierwszy jesienny dancing
z Bernadetą Kowalską i Przyjaciółmi - rejs muzyczny statkiem Foxtrot

Hotel Qubus Gliwice - ul. Dworcowa 27
• 20.00 Spotkania z Jazzem Tradycyjnym 2018 - Jazz Band Ball
Orchestra

Pub Podwórko - Gliwice, ul. Łużycka 16
• 20.00 NZWRB BDAY + AJSU
aka DJ RANE1 - koncert

CK Wiatrak - Zabrze, ul. Wolności 395
• 20.00 Forced to mode - koncert

Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 19.00 Psie serce - spektakl /
duża scena

Klub Studencki Spirala - Gliwice,
ul. Pszczyńska 85
• 21.00 Koncert MIN t

Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 19.00 XVIII FDW STAŃCZYK.
MUSICAL- Jan Czapliński / Teatr
Rozrywki w Chorzowie

Pub Podwórko - Gliwice, ul. Łużycka 16
• 20.00 Ciężka Noc w Podwórku
- MIcHAeL / Warhlack / Nocna
Straż - koncert

Kino studyjne Amok

Gliwice,
ul. Dolnych Wałów 3

9-10.10,
godz. 16.00
12-14.10,
godz. 20.00

Czyściciele internetu

dokument|reż. Moritz Riesewieck,
Hans Block
Każdego dnia co minutę 500 godzin materiału filmowego jest przesyłanych na YouTube, na Twitterze
publikuje się 450 000 tweetów, a na Facebooku 2,5
miliona postów. Mark Zuckerberg, współzałożyciel
Facebooka, obiecał kiedyś, że za pośrednictwem
portalu będzie można bez ograniczeń dzielić się
wszystkim z każdym, ale okazało się, że jest zupełnie inaczej. Internet nie jest wcale tak neutralny,
demokratyczny i wolny, jak się nam wydaje. Tysiące
moderatorów treści na Filipinach dzień w dzień
decyduje o tym, co pojawia się, a co jest usuwane z
mediów społecznościowych. To właśnie oni akceptują lub odrzucają publikowane przez
nas filmy i zdjęcia. I o ile trudno się spierać z potrzebą monitorowania wszelkich obrazów
przemocy, to we wszystkich innych przestrzeniach taka cenzura wydaje się dyskusyjna.
Wiele wątpliwości budzić może przypadek pochodzącego z Los Angeles artysty Illmy
Gore’a, który chciał umieścić na Facebooku obraz nagiego Donalda Trumpa z małym
penisem, ale zdecydowano o usunięciu go z sieci, ponieważ pogarszał wizerunek
amerykańskiego prezydenta. Co więcej, konto Gore’a na Facebooku zostało zamknięte.
Film przedstawia kulisy, skutki i ofiary internetowej cenzury, która de facto okazuje się
idealnym narzędziem do sterowania rzeczywistością. Wysoko postawieni eksperci techniczni i byli czyściciele sieci opowiadają o potrzebie i przebiegu takich działań. Okazuje
się, że portale społecznościowe negocjują z niektórymi krajami dostęp do materiałów
krytycznych wobec ich rządów. Jak to możliwe, że wielkie internetowe korporacje, takie
jak Facebook czy Instagram, mają dziś władzę, o jakiej do tej pory większość państw
mogłaby tylko pomarzyć?
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„Serce nie sługa” to film o poszukiwaniu miłości. To zabawne i przejmujące spojrzenie na współczesne związki.
Związki ludzi, którzy przestali wierzyć w miłość, choć w
głębi duszy właśnie na taką prawdziwą miłość czekają.
Nie jest jednak łatwo odnaleźć swoją drugą połówkę.
Daria i Filip – główni bohaterowie filmu znają się od lat i
są najlepszymi przyjaciółmi. Filip to klasyczny „Piotruś
Pan” i łamacz damskich serc. Po kolejnej, upojnej nocy,
gdy obudzi się obok nowo poznanej dziewczyny, poczuje, że chce zmienić swoje życie i nadać mu sens.
Przypomni przyjaciółce propozycję, którą złożył jej kilka
lat wcześniej, że jeśli do trzydziestki nie będą w poważnych związkach, to pobiorą się i razem wychowają dziecko. Czy miłość może zacząć się od przyjaźni? Czy
faktycznie jest w stanie przetrwać wszystko? A przede wszystkim – czy może trwa wiecznie?

Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 19.00 Psie serce - spektakl /
duża scena
Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Teatralny 1
• 18.30 XVIII FDW AKTORZY
KOSZALIŃSCY, CZYLI KOMEDIA
PROWINCJONALNA- Piotr Rowicki, Piotr Ratajczak / Bałtycki Teatr
Dramatyczny w Koszalinie
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.00 Młodość Astrid
• 18.15 W cieniu drzewa
• 20.15 Czyściciele internetu
Duża sala
• 15.15 Kamerdyner
• 18.00 Kler
• 20.15 7 uczuć
Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 18.00 Thelma
• 20.00 Thelma
Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 8a
• 16.00 Z cyklu: Laur dla Niepodległej: Wykład siódmy: Wojna
obronna Polski 1939 r. – fakty i
mity. Wykład: Michał Miwa-Młot,
historyk. Projekt realizowany w
ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości / Wstęp
wolny, liczba miejsc ograniczona

• 14.15 Młodość Astrid
• 16.30 Twój Vincent
• 18.15 W cieniu drzewa
• 20.00 Czyściciele internetu
Duża sala
• 11.00 Dziecięcy Salonik Filmowy z WIELKIM ZŁYM LISEM
• 15.45 Kler
• 18.15 Canaletto i sztuka Wenecji
| Sztuka na ekranie
• 20.00 7 uczuć
Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 18.00 Thelma
• 20.00 Thelma
Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 8a
• 16.00 Podwieczorek muzyczny
- Kwiaty polskie

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

16.10 wtorek
Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 12.00 XVIII FDW 7 MINUT - David Desola / Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu
• 18.00 XVIII FDW NEMA - Koffi
Kwahulé / Teatr Nowy w Zabrzu
• 20.00 XVIII FDW 7 MINUT - David Desola / Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu

Dom Muzyki i Tańca - Zabrze, ul.
ul. Gen. de Gaulle’a 17
• 19.00 Thriller Live!

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3
Mała sala
• 16.00 Młodość Astrid
• 18.15 W cieniu drzewa
• 20.00 Czyściciele internetu
Duża sala
• 12.30 Kler - seans seniora
• 20.00 7 uczuć

Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 19.30 XVIII FDW Z MIŁOŚCI –
Peter Turrini / Teatr im. S. Jaracza
w Łodzi

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

15.10 poniedz.

14.10 niedziela
Arena Gliwice - ul. Akademicka 50
• od 15.00–20.00 Światowy
Dzień Turystyki – Polskie odkrywanie świata / wstęp wolny
Plac Papieski przy kościele pw
Św. Wojciecha w Zabrzu
• 17.00 Koncert Oratoryjny z
okazji 40 rocznicy powołania Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową /
wstęp wolny
Dom Muzyki i Tańca - Zabrze, ul.
ul. Gen. de Gaulle’a 17
• 16.00 Spotkanie z Balladą
Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 18.00 Psie serce - spektakl /
duża scena
Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 17.00 XXVIII FDW KALIFORNIA NIEŚMIERTELNI - Justyna
Litkowska / Teatr Współczesny
w Szczecinie
• 18.30 XVIII FDW BZIK. OSTATNIA MINUTA - Jan Czapliński /
Teatr Współczesny w Szczecinie
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:

www.gazeta-miejska.pl

Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko - Gliwice,
ul. Pszczyńska 85 • 25 października, godz. 18.00
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Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik otrzymała w ostatnich
dniach dwie prestiżowe nagrody

Mieszkańcy i zewnętrzni
eksperci doceniają Zabrze

fot. Dziennik Zachodni

Prezydent
Małgorzata
Mańka-Szulik
odbiera nagrodę
z rąk prezesa
Prasy Śląskiej
Zenona Nowaka

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik zwyciężyła w organizowanym przez Dziennik Zachodni
plebiscycie „Samorządowiec Województwa Śląskiego”. Wyniki głosowania mieszkańców
poznaliśmy w ubiegłym tygodniu podczas gali przygotowanej w Międzynarodowym
Centrum Kongresowym w Katowicach.

– Ta nagroda to dowód na to, że
w ostatnich latach udało się
wprowadzić wiele pozytywnych
zmian poprawiających jakość
życia w Zabrzu. Nasze miasto
pięknieje, a zabrzanie potrafią
to docenić. To wyróżnienie zobowiązuje mnie jednocześnie
do jeszcze wytrwalszej pracy
dla Zabrza. Wspólnymi siłami

rozwijamy nasze miasto – mówi
Małgorzata Mańka-Szulik, która
w plebiscycie „Samorządowiec
Województwa Śląskiego – Oceniamy Władze” zwyciężyła w kategorii „Prezydent”. O takim wyniku
zdecydowali mieszkańcy, którzy
mogli oddawać głosy na TAK lub
na NIE, wyrażając tym samym
poparcie lub dezaprobatę dla sa-

morządowca. Wynikiem włodarza
w głosowaniu była różnica głosów
pozytywnych i negatywnych. Na
podstawie tego wyniku stworzony
został wojewódzki ranking, który
wyłonił najlepiej ocenianych włodarzy w każdej kategorii.
Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik została również laureatką
organizowanego przez Zarząd Wo-

jewództwa Śląskiego konkursu
„Przyjaciel rodziny 2018”. Wyniki
tegorocznej edycji przedsięwzięcia poznaliśmy podczas uroczystości zorganizowanej w poniedziałek w sali Sejmu Śląskiego
w Katowicach. – Dzisiaj honorujemy najlepszych z najlepszych,
tych, którzy mieli odwagę robić
rzeczy piękne na terenie swoich

miast i gmin. Każde działanie
podejmowane na terenie nawet
jednej tylko jednostki samorządu terytorialnego ubogaca cały
region – podkreśla Małgorzata
Ochęduszko-Ludwik z Zarządu
Województwa Śląskiego.
Prezydent Zabrza została doceniona m.in. za organizowane od
ponad dziesięciu lat Metropolital-

ne Święto Rodziny oraz inwestycje służące rodzinie, jak budowa
nowych mieszkań, nowoczesnej
porodówki, remonty szkół i przedszkoli. Inicjatorem wniosku było
Forum Organizacji Pozarządowych
Działających na rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich
Rodzin „Razem”.
(hm)

DWA WYJĄTKOWE KONCERTY CZEKAJĄ NAS W TYM TYGODNIU W ZABRZU

Monumentalną IX Symfonię
d-moll z „Odą do radości” Ludwiga van Beethovena będzie
można usłyszeć w środę 10
października w Domu Muzyki i
Tańca. Wystąpi m.in. japoński
chór Takasaki Daiku. Z kolei w
niedzielę, na placu przy kościele
św. Wojciecha, czeka nas Koncert Pasyjny z okazji 40. rocznicy
powołania Karola Wojtyły na
urząd papieski.

Koncert na placu kościelnym
rozpocznie się 14 października o godzinie 17. Publiczność
usłyszy „Credo” autorstwa Henri
Seroki. Wystąpią pochodząca
z Belgii Laurence van Bellingen
(sopran) oraz Jan Jakub Monowid (kontratenor), którym towarzyszyć będą na scenie artyści
Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zabrzańskiej. Usłyszymy
także zabrzański chór Resonans

09–15.10.2018 (nr
897)
09.10–15.10.2018
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897)

con tutti, przygotowany przez
Arlenę i Waldemara Gałązków.
W środę, oprócz gości z Japonii,
wystąpią artyści Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zabrzańskiej,
chóru Resonans con tutti oraz
soliści: Ewelina Szybilska - sopran, Roksana Wardenga - mezzo, Łukasz Gaj - tenor i Sebastian
Marszałowicz – bas. Całość od
pulpitu dyrygenckiego poprowadzi
Sławomir Chrzanowski.
(hm)

Papież Jan Paweł II i kardynał Stefan Wyszyński
podczas inauguracji pontyfikatu 22 października 1978 r.

www.gazeta-miejska.pl

fot. Instytut Prymasa Wyszyńskiego

PLENEROWO
DLA OJCA ŚWIĘTEGO

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

12

ZABRZE AKTUALNOŚCI

MINISTERIALNE GRANTY DLA ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA ORAZ ŚLĄSKIEGO
PARKU TECHNOLOGII MEDYCZNYCH KARDIO-MED SILESIA W ZABRZU
W ramach przyznanego
grantu Kardio-Med
Silesia organizować
będzie szkolenia
dla lekarzy

Miliony na kształcenie lekarzy
OGŁOSZENIE...................................................................................................

Mamy powody do satysfakcji!
Dwa zabrzańskie ośrodki zdobyły
granty Ministerstwa Zdrowia
przyznane w prestiżowych
ogólnopolskich konkursach.
To Śląskie Centrum Chorób Serca
oraz Śląski Park Technologii
Medycznych Kardio-Med Silesia.
Śląskie Centrum Chorób Serca
w Zabrzu pozyskało dofinansowanie na specjalistyczne szkolenia
podyplomowe dla lekarzy specjalistów i rezydentów w dziedzinie
kardiologii i kardiochirurgii, realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia.
Grant wynosi ponad 5 mln zł.
Z kolei Śląski Park Technologii
Medycznych Kardio-Med Silesia
zdobył grant w wysokości ponad
11 mln zł w konkursie „Kształcenie podyplomowe lekarzy – rozwój
kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji
medycznej”. Projekt realizowany
będzie do czerwca 2023 r. Obejmie m.in. szkolenia z zakresu
nowoczesnych metod leczenia
zaburzeń rytmu serca, migotania

przedsionków czy też leczenia
operacyjnego wad zastawki aortalnej i aorty wstępującej.
Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia
to pierwsza taka placówka
w regionie. Jego stworzenie to
efekt współpracy zabrzańskiego samorządu, Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca
oraz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii. Prowadzone są tu badania w obszarach kardiologii,
kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii, onkologii, diabetologii, geriatrii, genomiki oraz
chorób środowiskowych i cywilizacyjnych. Ich wyniki przekładają się na innowacyjne rozwiązania wprowadzane do codziennej
praktyki.
(hm)

Prezes Śląskiego Parku Technologii
Medycznych Kardio-Med Silesia
Adam Konka i wiceminister
zdrowia Maciej Miłkowski
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