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Zabrzanie wybrali
prezydenta
swojego miasta
na kolejnych pięć lat
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Prezydent
Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik

%

Małgorzata Mańka-Szulik
wygrała wybory w Zabrzu

Małgorzata Mańka-Szulik ze stowarzyszenia Skuteczni dla Zabrza po raz czwarty z rzędu wygrała wybory
samorządowe. Urząd prezydenta miasta sprawować będzie przez kolejnych pięć lat. Dotychczasowa
prezydent pokonała w drugiej turze głosowania Agnieszkę Rupniewską z Koalicji Obywatelskiej.

Wieczór wyborczy w Miejskim Ośrodku Kultury
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– Dziękuję za okazane zaufanie.
W sposób szczególny chcę się
ukłonić tym wszystkim, którzy
oddali na mnie głos. Za udział
w wyborach dziękuję pozostałym
i zapewniam, że będę pracowała, żeby przekonać ich do mojego
programu – podkreśla prezydent
Małgorzata Mańka-Szulik, która
gospodarzem Zabrza jest już od
dwunastu lat. Dwa razy po wy-

borcze zwycięstwo sięgała już
w pierwszej turze.
W Zabrzu w niedzielnych wyborach
uprawnionych do głosowania było
ponad 130 tysięcy mieszkańców.
W mieście wyznaczono 90 obwodów głosowania. Frekwencja
sięgnęła prawie 36 procent, co
oznacza, że była o około 5 procent
niższa dwa tygodnie wcześniej.
W całym województwie śląskim

www.gazeta-miejska.pl

frekwencja wyborcza wyniosła
4 listopada 44,47 procent.
Kadencja obecnej Rady Miasta
kończy się 16 listopada. Nowo
wybrani radni po raz pierwszy zbiorą się w ciągu siedmiu dni od tej
daty. Oznacza to, że pierwsza sesja w nowej kadencji samorządu
czeka nas w przedostatnim tygodniu listopada. Dokładna data będzie znana w najbliższych dniach.

Przypomnijmy, że nowy skład
zabrzańskiej Rady Miasta poznaliśmy już dwa tygodnie temu.
Dziewięć mandatów zdobyła
w niej Koalicja Obywatelska, siedem
– stowarzyszenie Skuteczni dla
Zabrza. Pięć osób wprowadził do
rady PiS, a trzy osoby stowarzyszenie Lepsze Zabrza. Jednego
przedstawiciela będzie miał Kukiz’15.
(hm)
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ZABRZE AKTUALNOŚCI

W Zabrzu ruszają niebawem niezwykle ważne
dla mieszkańców inwestycje drogowe

Budowa Drogowej Trasy
Średnicowej to jedna
z najważniejszych inwestycji
drogowych w Zabrzu
w ostatnich latach

Dobre wieści
dla kierowców

Sześć firm złożyło oferty w przetargu dotyczącym remontu ulicy Piłsudskiego w Zabrzu.
Zawarcie umowy z wykonawcą planowane jest jeszcze w tym roku, a roboty powinny zakończyć się
we wrześniu 2019 roku.
Remont ul. Piłsudskiego będzie
prowadzony w trzech etapach.
Zbliżające się właśnie do końca
postępowanie przetargowe obejmuje zakres prac od skrzyżowania z ul. Roosevelta do wiaduktu
kolejowego. Na liczącym około
800 metrów odcinku ul. Piłsudskiego wymieniona zostanie nawierzchnia. Przebudowane będą
skrzyżowania z ulicami Chłopską,
Webera, Zieleniewskiego, Fredry,
Armii Krajowej i Łangowskiego.
Zmodernizowany zostanie także
kolektor kanalizacji deszczowej.

Pozostałe etapy przebudowy
obejmują odcinek ul. Piłsudskiego od wiaduktu kolejowego do ul.
Wolności oraz skrzyżowanie ul.
Piłsudskiego z ul. Roosevelta.
– W miejscu istniejącego
skrzyżowania powstanie rondo – mówi Danuta Bochyńska-Podloch, dyrektor Miejskiego
Zarządu Dróg i Infrastruktury
Informatycznej w Zabrzu. W ramach prowadzonych prac wykonane zostaną również dwie
zatoki autobusowe, ścieżka
rowerowa oraz parking dla oko-

ło 20 samochodów w rejonie
ul. Botanicznej.
W ostatnich dniach ogłoszony
został z kolei przetarg na budowę ekranów akustycznych wzdłuż
drogi krajowej nr 88, na odcinku
od Gliwic do ul. Maszyńskiego
w Zabrzu. To już trzeci etap tej
oczekiwanej przez okolicznych
mieszkańców inwestycji.
Tymczasem trwa budowa nowej
drogi na osiedlu Słoneczna Dolina. Powstaje ona w ciągu ul.
Neptuna, w miejscu istniejącej
do tej pory drogi gruntowej. Pra-

ce obejmują także przygotowanie sieci kanalizacji deszczowej,
oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji sanitarnej. Łączny koszt to
2,1 mln zł. Kolejne przedsięwzięcie w tym rejonie miasta objąć
ma ul. Lawendową (dawniej PGR
Nowy Dwór), Jowisza i Mielżyńskiego. Pojawią się tu asfaltowa
nawierzchnia, ścieżki rowerowe i oświetlenie. Szacunkowy
koszt inwestycji, której realizacja planowana jest do 2019 r.,
wynosi około 15 mln zł. Łącznie
na uzbrojenie terenów w rejonie

osiedla Słoneczna Dolina miasto
zamierza przeznaczyć w najbliższych latach ponad 54 mln zł.
Realizowane i planowane inwestycje drogowe to kontynuacja
prowadzonych już od lat przedsięwzięć, dzięki którym jazda po
Zabrzu staje się coraz bardziej
bezpieczna i komfortowa. Odczuwają to m.in. kierowcy korzystający
z Drogowej Trasy Średnicowej.
Do budowy jej zabrzańskiego odcinka miasto dołożyło 41,7 mln
zł. Średnicówkę połączyła z ul.
Makoszowską nowo wybudowana

ul. Winklera. Droga kosztowała
7,3 mln zł.
W miejscu niebezpiecznych skrzyżowań, m.in. wzdłuż al. Korfantego,
powstały ronda. Dostosowująca
się do natężenia ruchu sygnalizacja świetlna, dodatkowy pas ruchu dla samochodów i wysepka
dla pieszych pojawiły się z kolei
u zbiegu ulic Wolności i Kondratowicza. Przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania kosztowała
2,3 mln zł, a 85 procent tej kwoty
stanowiło pozyskane przez miasto
dofinansowanie unijne.
(hm)

PRZEDSZKOLE NR 16 TO KOLEJNA ZABRZAŃSKA PLACÓWKA OŚWIATOWA OBJĘTA TERMOMODERNIZACJĄ

KOLOROWO I EKOLOGICZNIE
Ma ocieplone ściany, nowe okna,
drzwi oraz instalację centralnego
ogrzewania. Przedszkole nr 16
w Zabrzu to kolejna placówka
oświatowa objęta programem termomodernizacji. Prace pochłonęły
2,6 mln zł.

Nowe oblicze Przedszkola nr 16
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– Bardzo się cieszę i gratuluję całej
społeczności przedszkolnej tej odnowionej placówki. To bardzo ważne,
by mali zabrzanie wychowywali się
i uczyli w dobrych warunkach
i przyjaznej atmosferze. Przecież
każde pozytywne doświadczenie przedszkolaków przekuje się
w przyszłości na sukcesy uczniów
– podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. W ramach

prowadzonych prac przedszkolny
budynek przy ul. Korczoka 96 zyskał
nowe oświetlenie zewnętrzne, wyremontowane zostały także schody
wejściowe.
Przedszkole nr 16 to jedna
z ponad 40 placówek oświatowych, które od 2009 r. zostały objęte programem termomodernizacji
obiektów użyteczności publicznej.
Obecnie prace trwają w kolejnych.
Łączna wartość inwestycji sięga 80
mln zł. Dzięki programowi budynki
zyskują na estetyce, a koszty ich
utrzymania spadają o jedną trzecią. Do atmosfery dostaje się także
mniej zanieczyszczeń, co oznacza
ograniczanie niezwykle groźnej dla
zdrowia niskiej emisji.
(hm)
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Przygotowany przez maluchy program artystyczny
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Nowa broń na trucicieli

Od początku listopada straż miejska zyskała nowe uprawnienia mandatowe jako narzędzie do
walki z trucicielami powietrza. Funkcjonariusze będą mogli sprawdzać, czy w piecach lub kominkach spalane są paliwa zakazane w uchwale antysmogowej.
Będzie to możliwe dzięki rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 11
października 2018 roku.

ślonych w uchwale
sejmiku województwa przyjętej
na podstawie
art. 96, podlega
karze grzywny.”

Straż miejska przypomina,
że zabronione jest spalanie:
węgla brunatnego oraz paliw
stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, mułów
i flotokoncentratów węglowych
oraz mieszanek produkowanych
z ich wykorzystaniem, paliw,
w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu
poniżej 3 mm wynosi więcej
niż 15%, biomasy stałej, której
wilgotność w stanie roboczym
przekracza 20%.

Jak poinformowała nas Bożena
Frej, rzeczniczka prasowa gliwickiej straży miejskiej, funkcjonariusze od początku października
tego roku przeprowadzili 137
kontroli przydomowych palenisk,
w wyniku których w 9 przypadkach ujawnili wykroczenie związane ze spalaniem odpadów.

Zgodnie z art. 334.
Prawo ochrony środowiska: „Kto nie
przestrzega ograniczeń, nakazów
lub zakazów, okre-

Również mieszkańcy coraz częściej reagują na widoczne i wyczuwalne przypadki zatruwania
powietrza. Tylko w październiku
dyżurny straży miejskiej przyjął 131 zgłoszeń od gliwiczan
dotyczących zanieczyszczenia
powietrza.

(żms)/SM Gliwice

Strażnicy miejscy od początku października tego roku
przeprowadzili 137 kontroli przydomowych palenisk

Ostatnia taka latarnia

Temat odrestaurowania i uruchomienia latarni gazowej, która mogłaby stać się kolejną
miejską ciekawostką, został poruszony już dwa lata temu. Mimo zapewnień urzędników,
niewiele w tej sprawie się dzieje.
W 2016 roku radny Jan Pająk podjął korespondencję
z Wydziałem Przedsięwzięć
Gospodarczych i Usług Komunalnych na temat poniemieckiej gazowej latarni, która stoi
przy moście na skrzyżowaniu
ulic Berbeckiego i Wybrzeże
Wojska Polskiego.

– Tutejszy Wydział
planuje budowę w
tym miejscu nowoczesnej latarni gazowej stylizowanej na
okres międzywojenny, w której wnętrzu
zostanie umieszczony
zabytkowy mechanizm ze starego
słupa. Sam słup jest
tak skorodowany, że
nie będzie można go
wykorzystać

– w odpowiedzi na zapytanie
radnego zapewniała wówczas
zastępca naczelnika Wydziału
Przedsięwzięć Gospodarczych
i Usług Komunalnych, Roksana
Burzak.
Odrestaurowanie latarni miało
zostać zgłoszone jako propozycja do budżetu miasta na
rok 2017. Od tego czasu minęły ponad dwa lata, a skorodowany słup oświetleniowy

06–12.11.2018 (nr 901)

nadal stoi w niezmienionym
stanie.

Ani w 2017, ani
2018 roku nie udało się tego zadania
ująć w budżecie.
Priorytetem dla
urzędników jest
realizacja master-

planu oświetleniowego w Gliwicach,
dofinansowanego
z unijnych środków.
Ostatnia nadesłana odpowiedź
Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych
rzuca na nie trochę, nomen
omen, nowego światła.
– Nie zaplanowano remontu
starej latarni, tylko budowę
nowej, która będzie imitowała światło gazowe i będzie
zawierała elementy starej
latarni widoczne dla przechodniów, o ile będzie to
technicznie możliwe. Zadanie to zostanie zgłoszone do
budżetu w kolejnych latach po
zakończeniu inwestycji unijnych – doprecyzowała w tym
roku Roksana Burzak.
Na realizację tej inwestycji
trzeba więc będzie jeszcze poczekać.

(żms)
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„Terytorialsi” złożyli przysięgę

Blisko 60. „terytorialsów” złożyło w poprzednią niedzielę w Gliwicach Przysięgę Wojskową. To druga przysięga wojskowa w 13. Śląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

– powiedział podczas uroczystej
Przysięgi Wojskowej, dowódca
13. Śląskiej Brygady Obrony
Terytorialnej, płk Tomasz Białas.

– Musicie być przygotowani na
to, że dalsze treningi, być może
jeszcze cięższe, spowodują,
że to co dziś wydaje Wam się
trudne za kilka miesięcy będzie
przychodzić z łatwością. Każde
szkolenie da Wam poczucie
pewności, ale także pokorę, gdy
zdacie sobie sprawę jak wiele
jeszcze musicie się nauczyć. –
mówił do żołnierzy płk Białas.
W uroczystej przysiędze wziął
udział dowódca Wojsk Obrony
Terytorialnej, generał dywizji,
Wiesław Kukuła, który odczytał
list Ministra Obrony Narodowej.
– Stajecie się kontynuatorami
działa bohaterskich żołnierzy
Wojska Polskiego, którzy na
przestrzeni wieków bronili suwerenności i bezpieczeństwa

Dorożanski

– Przez ostatnie
16 dni poświęcając
swój prywatny czas
uczestniczyliście
w bardzo intensywnym szkoleniu
wojskowym, w trakcie którego Wasze
postanowienie, aby
zostać żołnierzem
było poddawane
próbie

Jak zaznaczył, to
dopiero początek
ich służby a przed
nimi stoją kolejne
wyzwania.

fot. Irek

W sumie w województwie śląskim służy obecnie ponad 260
żołnierzy WOT. Ponad połowa
z nich jest między 31 a 40
rokiem życia. Średnia wieku to
33 lata. Wśród nich są między
innymi górnicy, leśnicy, taternicy i tancerze.

naszego kraju – czytamy w liście, ministra Mariusza Błaszczaka.

Obecnie w Wojskach Obrony Terytorialnej służbę
pełni blisko 15 tys.
żołnierzy, w tym
12,5 tys. ochotników
oraz 2,5 tys. żołnierzy zawodowych.

pania Saperów czy też Wsparcia
oraz Pluton Medyczny. Dowództwo 13. Śląskiej Brygady Obrony
Terytorialnej znajduje się w Katowicach.
Wojska Obrony Terytorialnej
jako piąty rodzaj sił zbrojnych
powstały z początkiem 2017
roku. Misją WOT jest obrona
i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to

zadanie realizowane jest m.in.
w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań
ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT
będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić
będzie siłę wiodącą.
inf. pras. Śląska Brygada
Obrony Terytorialnej

W 13. Śląskiej Brygadzie Obrony
Terytorialnej odbyły się już dwa
szkolenia podstawowe tak zwane
„szesnastki” i wyrównawcze dla
osób, które już wcześniej służyły
w wojsku i składały przysięgę.
W województwie śląskim powstać mają 4 bataliony lekkiej
piechoty. W Bytomiu znajdować
się będzie między innymi Kom-

KONTAKT: redakcja@gazeta-miejska.pl
tel. 32 230-84-51, kom. 503-10-60-19,
pn.-pt. w godz. 10-16.00
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Czy Gliwice potrzebują
architekta miejskiego?

Fot. archiwum 24gliwice.pl

GLIWICE

Planowanie przestrzenne, walka z chaosem reklamowym, wytyczne do konkursów
architektonicznych i szeroko pojęta estetyka miasta – to przynajmniej częściowy
zakres obowiązków, jakie miałby w swoim ręku architekt miejski.
– przekonuje Łukasz Chmielewski, świeżo upieczony radny
PiS. – Nie ma w urzędzie osoby,
która miałaby za zadanie taką
wizję opracować i egzekwować,
na przykład koordynując inwestycje miejskie. Przykładowo, 5
lat trwał remont gliwickiej starówki. W tym czasie rozkopano
wszystkie ulice wokół Rynku.
Niestety nikt nie wpadł na pomysł, że remont ten można skoordynować z rozwojem miejskiej
sieci ciepłowniczej i starówkę
podłączyć do infrastruktury PEC
– argumentuje.

Czy w Gliwicach takie stanowisko jest potrzebne? W kampanii wyborczej postulat jego
powołania pojawił się w programie PiS, ale podobny pomysł
pojawiał się ze strony społeczników w ostatnich latach już
kilkukrotnie.

– Miasto zmienia się
chaotycznie, remonty i inwestycje prowadzone są w różnych obszarach,
w wielu miejscach
na raz, ale nigdy
w oparciu o jedną
wizję miasta, ponieważ taka nie istnieje
re
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Architekt miejski to osoba,
która ma być partnerem władz
w kształtowaniu polityki przestrzennej miasta. Utarło się
przekonanie, że takie stanowisko to jedynie domena miast
dużych, takich jak Wrocław czy
.
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Kraków. Ale swojego architekta z powodzeniem powołują też
gminy mniejsze (także od Gliwic)
np. Nysa, Wejherowo czy Gorzów
Wielkopolski. Gliwice zresztą
mają w swoich dziejach, piękną
historię pisaną w międzywojniu
przez Karla Schabika, miejskiego radcę budowlanego, który
wraz ze swoim zespołem trzymał pieczę nad tym co, i w jaki
sposób powstaje w ówczesnych
Gleiwitz. To w dużej mierze jego
pracy zawdzięczamy to, jak miasto wygląda dziś.

– Mądry i światły
architekt jest bardzo
miastu potrzebny
– ocenia dr Justyna Swoszowska z Katedry Teorii, Projektowania i Historii Architektury
Politechniki Śląskiej. – Oczywiście jest zawsze obawa, że
będzie działał zgodnie z wytycznymi partii, jakiejkolwiek. Ale to
już zupełnie inny temat. Warto
zresztą podkreślić, że powinien
w mieście być także specjalista
od zieleni i urbanista. Miasto
to bardzo złożony twór i trzeba
myśleć o nim holistycznie, czyli o wszystkich użytkownikach
jednocześnie, a nie tylko o kierowcach i wielkich przedsiębiorcach – dodaje.

– Nikt nie realizuje
spójnej wizji wyposażenia miasta
w takie elementy, jak
ławki, latarnie, kosze,
chodniki. Ich kształt
i rodzaj zależne są
od danego przetargu
i firmy, która go wygra.
– mówi Łukasz Chmielewski.
– Nie ma jednego ustalonego
wzoru. Najczęściej stosuje się
najprostsze i najtańsze rozwiązania dostępne na rynku – dodaje.

Już w 2009 roku
jedno z gliwickich
stowarzyszeń bezskutecznie postulowało powołanie
takiego stanowiska.
Temat wrócił w 2016 i 2017
roku, kiedy Magistrat zanotował serię estetycznych wpadek.
Najbardziej oberwało się przebudowie budynku Urzędu Miejskiego, a symbolem problemu
stały się projekty logo miasta,
z których ostatecznie wycofali

www.gazeta-miejska.pl

się nawet sami urzędnicy. Jednak, jak przekonuje rzecznik
prezydenta Marek Jarzębowski, problem jeśli nawet istnieje, to nie po stronie Urzędu.

– To nie urzędnicy
tworzą i są odpowiedzialni za architekturę w mieście, chociaż
powszechnie panuje
taki pogląd

– komentuje. – Przestrzeń miejską, w znaczeniu architektoniczno
– urbanistycznym tworzą powołani
do tego z racji swojego zawodu
architekci, urbaniści, plastycy.
To przede wszystkim oni powinni być odpowiedzialni za kreowanie tej przestrzeni. I tak jest, bo
pracą nad planami miejscowymi
zajmują się biura projektowe
zatrudniające specjalistów w tej
dziedzinie. Dlatego trudno sobie
wyobrazić sytuację, aby urzędnik
jednoosobowo (bez znaczenia
jak się ta funkcja nazywa) decydował o kierunkach planowania
przestrzennego i o kształtowaniu
przestrzeni w mieście – przekonuje Jarzębowski.

Osobną kwestią
pozostaje rola, jaką

architekt miejski
mógłby pełnić
w urzędniczej hierarchii.
To przez jego biurko mają
przejść projekty nowych inwestycji i to właśnie od szerokości
jego sita (utkanego na wiedzy
i doświadczeniu) zależy ich powodzenie. Tym samym urzędnicy sami nakładaliby sobie formalny hamulec, który mógłby
zatrzymywać niektóre działania.
Niezależnie od stanowiska Magistratu, pomysł był jedną z niewielu merytorycznych propozycji,
jakie wybrzmiały w ciągu minionej
kampanii wyborczej. Potrzebę powołania architekta miejskiego akcentował także kandydat PiS Jarosław Gonciarz. Jego ugrupowanie
będzie w Radzie Miasta drugą po
Koalicji dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza siłą w Ratuszu. Możliwe
więc, że temat zaistnieje przynajmniej na poziomie prac komisji.
Argumentów do dyskusji dostarczyło w ostatnich latach samo
życie. Być może nawet poruszenie
tej kwestii, da pozytywny impuls
do prowadzenia konsekwentnej
polityki przestrzennej w mieście.

Michał Szewczyk
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MZUK posadzi
100 klonów

NA ZNISZCZONYCH TERENACH MOŻE POWSTAĆ POLE GOLFOWE

„Łąki Kłodnicy”
do rekultywacji

Miejski Zarząd Usług Komunalnych ogłosił właśnie przetarg na zagospodarowanie terenów zielonych położonych
przy ul. Kujawskiej i ul. Królewskiej Tamy w Gliwicach.

Teren Radiostacji przejdzie metamorfozę. Miejski Zarząd Usług
Komunalnych ogłosił przetarg na dostawę i nasadzenie 100
klonów. Drzewa mają zostać zasadzone wzdłuż ogrodzenia.
kuje rodzaj drzew,
które zamierza tam
nasadzić – będzie
to klon polny.

Zaprojektowana dobrych kilka
lat temu przez Ewę Przybył
przestrzeń niebawem zmieni
nieco swój wygląd. Przy Radiostacji będzie więcej cienia,
którego dotąd w słoneczne dni
bardzo tam brakowało..

MZUK w ogłoszonym przetargu
dokładnie specyfire
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W pierwszym ma nastąpić makroniwelacja oraz ukształtowanie powierzchni i konstrukcja

Zadanie będzie realizowane na działkach
położonych w obrę-

Jak dowiadujemy się z MSI,
termin wykonania zamówienia
wyznaczono do 10 grudnia.

(żms)/MSI
.

obszarów trawników rekreacyjnych. Będzie to się wiązało
z usunięciem części istniejącego tam dzikiego drzewostanu i poszycia. W drugim
etapie zleceniobiorca ma
wykonać elementy zieleni
służące do gier zespołowych.

(msz)

Teraz MZUK ogłosił przetarg
na zlecenie obejmujące rekultywację i rewitalizację ponad
21 hektarów zdewastowanych
terenów poprzemysłowych
z możliwością wprowadzenia
tam funkcji pola golfowego.

wysokość od 3 do 5 metrów.
Ciemnozielone liście jesienią
zmieniają barwę na żółtą –
mówi dla Miejskiego Serwisu
Informacyjnego Iwona Janik,
rzecznik prasowy MZUK w Gliwicach.

– Klony dobrze sprawdzają
się w miejskiej przestrzeni,
ponieważ są bardzo odporne
na zanieczyszczenia i susze.
Mają kulistą koronę i osiągają

bie Sośnicy oraz Łąk
Kłodnickich. Podzielone jest na 2 etapy.

W mieście ostatnio przybywa
terenów rekreacyjno-sportowych. Niedawno ukończono
modernizację Parku Chrobrego, oddano bulwary Kłodnicy,
obok lodowiska “Tafla” zrealizowano tor dla rowerów, obok
hali OSiR w planie jest również
budowa pola do minigolfa, która finansowana będzie ze środków z budżetu obywatelskiego.
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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.

Centrum Kultury Jazovia – Gliwice, Rynek 10;
7 listopada (środa), godz. 19.00
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Dogman
• 20.00 Dogman

9.11 piątek

Centrum Kultury Jazovia – Gliwice, Rynek 10;
7 listopada (środa), godz. 18.00

7.11 środa
Centrum Kultury Jazovia - Gliwice, Rynek 10
• 18.00 Leszek Kułakowski Quintet // PalmJazz Festival
• 21.00 Billy Cobham Band //
PalmJazz Festival

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.15 Bergman - rok z życia
• 18.15 Korpo
• 20.00 Księgarnia z marzeniami
Duża sala
• 17.00 53 wojny
• 18.30 Jeszcze dzień życia
• 20.10 Kler

Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 17.00 Rok Herberta. Herbert
- dramaturg. Opowiada Jacek
Kopciński
• 19.00 Miłość w Leningradzie spektakl / duża scena

Kopalnia Guido - Zabrze, ul. 3
Maja 93
• 19.00 Tango z Argentyny Roberto Siri Quinteto / poziom 320

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

Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko - Gliwice, ul. Pszczyńska 85
• 20.00 Stand-up Dwa Sztosy
Adam Van Bendler i Błażej Krajewski

8.11 czwartek

Kino studyjne Amok

Stacja Artystyczna Rynek - Gliwice, Rynek 4-5
• 18.00 „Świat stoi otworem” spotkanie podróżnicze „W krainie
Persów”
Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 19.00 Miłość w Leningradzie spektakl - Premiera studencka /
duża scena
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3
Mała sala
• 16.00 Papusza
• 18.15 Korpo
• 20.00 Księgarnia z marzeniami
Duża sala
• 16.15 53 wojny
• 18.00 Jeszcze dzień życia
• 19.30 Winni

Gliwice,
ul. Dolnych Wałów 3

Klub Studencki Spirala - Gliwice,
ul. Pszczyńska 85
• 21.00 RAU / Mistrz Sztuki TOUR
/ SpiralaROOM
Dom Muzyki i Tańca - Zabrze, ul.
ul. Gen. de Gaulle’a 17
• 18.00 Naszej Niepodległej... koncert
CK Wiatrak - Zabrze, ul. Wolności 395
• 20.00 Acid Drinkers - koncert
Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 19.00 Miłość w Leningradzie spektakl / duża scena
Teatr Nowy w Zabrzu, Pl.Teatralny 1
• 19.00 Wiśniowy sad
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Pilecki
• 20.00 Młodość Astrid

Kopalnia Guido – poziom 320 – Zabrze, ul. 3 Maja 93
8 listopada (czwartek), godz. 19.00
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.30 Wieś pływających krów
• 18.15 Dobra zmiana
• 20.00 Bergman - rok z życia
Duża sala
• 16.15 Winni
• 18.00 Jeszcze dzień życia
• 19.30 Kabaret
Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 8a
• 17.00 Otwarcie wystawy Kobieta dwudziestolecia. Ubiory
damskie z lat 20. i 30. XX w. z
kolekcji Adama Leja
Kurator: Joanna Puchalik, Dział

Historii Muzeum w Gliwicach
Na wernisaż wstęp wolny, liczba
miejsc ograniczona

10.11 sobota
CK Wiatrak - Zabrze, ul. Wolności 395
• 20.00 Łydka grubasa | Lej mi
pół - koncert
Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 15.00 Dzieci z Bullerbyn - spektakl dla dzieci / mała scena
• 17.00 Dzieci z Bullerbyn - spektakl dla dzieci / mała scena

08.11
godz. 19.30

Winni | pokaz przedpremierowy
thriller | reż. Gustav Möller

Skandynawski dreszczowiec, sensacja festiwali w Sundance i Rotterdamie, gdzie zdobył
nagrody publiczności. Trzymający w napięciu,
pełen zwrotów akcji thriller, budujący gęstą atmosferę z oszczędnych, starannie wyważonych
środków, klimatem i precyzją przywołujący na
myśl „Locke’a” z Tomem Hardym.

Dom Muzyki i Tańca – Zabrze, ul. Gen. de Gaulle’a 17
9 listopada (piątek), godz. 18.00

Rutynowy wieczór przy telefonie alarmowym.
Operator odbierający dziś połączenia – były
funkcjonariusz policji – z niecierpliwością czeka
na zbliżający się koniec zmiany. Pijani imprezowicze, niedzielni kierowcy, blokujący numer
żartownisie – irytacja policjanta rośnie, do momentu, kiedy odbiera telefon od spanikowanej
kobiety. Została porwana, a samochód, w którym się znajduje, jedzie w nieznanym kierunku.
Gdy połączenie zostanie gwałtownie przerwane, mężczyzna nie opuszczając pokoju rusza
kobiecie na ratunek, polegając wyłącznie na swoim doświadczeniu, intuicji i… telefonie.
W „Winnych” każda sekunda filmu, każdy grymas, spojrzenie czy dźwięk, łączą się w
mistrzowską całość, prowadzącą do zaskakującego zakończenia.
Goście: dr Karolina Zalewska-Łunkiewicz (Psycholog, terapeuta psychodynamiczny,
socjoterapeuta.Uniwersytet SWPS).
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CK Wiatrak – Zabrze, ul. Wolności 395
4 marca (niedziela), godz. 20.00
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10.11 sobota
Klub Studencki Spirala - Gliwice,
ul. Pszczyńska 85
• 19.00 Świetliki - koncert

„Planeta Singli 2” to jeden z najbardziej
oczekiwanych filmów tego roku – kontynuacja hitu, w którym zakochały się
miliony widzów. W listopadzie 2018 na
kinowe ekrany powrócą Maciej Stuhr i
Agnieszka Więdłocha jako para, której
losy połączyła randkowa aplikacja. Na
ekranie nie zabraknie wybuchowego
małżeństwa granego przez Weronikę
Książkiewicz i Tomasza Karolaka oraz
wspaniałych: Danuty Stenki, Piotra
Głowackiego czy Joanny Jarmołowicz.
Szykujcie się na eksplozję humoru,
wzruszeń, pozytywnej energii i potężną dawkę przedświątecznej atmosfery. Związek Ani (Agnieszka Więdłocha) i Tomka (Maciej Stuhr) przeżywa
poważny kryzys. On, showman-celebryta wcale nie ma zamiaru się ustatkować.
Ona z kolei chce poważnego związku. Tymczasem na horyzoncie pojawia się Aleksander – zauroczony Anią milioner, właściciel aplikacji Planeta Singli, przekonany,
że nikt inny nie pasuje do niego bardziej niż romantyczna nauczycielka muzyki.

Dom Muzyki i Tańca - Zabrze, ul.
ul. Gen. de Gaulle’a 17
• 17.00 Waldemar Malicki i Filharmonia Dowcipu
Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Teatralny 1
• 18.00 Wiśniowy sad
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Dzieci Ireny Sendlerowej
• 20.00 Młodość Astrid
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 11.00 Supa modo + warsztaty
• 16.30 Wieś pływających krów
• 18.15 Dobra zmiana
• 20.00 Bergman - rok z życia
Duża sala
• 16.15 Jeszcze dzień życia
• 18.55 Marnie
Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 8a
• 15.00 Z cyklu: Spotkania z Kresami Rzeczpospolitej
Wykład: Kobiety ze Lwowa. Droga
do Niepodległej
Wykład: Beata Kost / Wstęp wolny,
liczba miejsc ograniczona

Dom Muzyki i Tańca – Zabrze,
ul. Gen. de Gaulle’a 17
10 listopada (sobota), godz. 17.00

11.11 niedziela
Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 8a
• 16.00 Stulecie odzyskania
niepodległości – koncert pieśni
legionowych
Wykonawcy: Jan M. Dyga –
śpiew, Danuta Widuch-Jagielska
– śpiew, Andrzej Zaczkowski –
akordeon, Krystyna Stryja – fortepian / Wstęp wolny, liczba miejsc
ograniczona
Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Teatralny 1
• 18.00 To, co najpiękniejsze
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Sprawiedliwy
• 20.00 Młodość Astrid
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 15.10 Pruska Kultura | Cud
nad Wisłą
• 16.45 Podróż za jeden uśmiech
• 18.30 Sól ziemi czarnej
• 20.15 Wieś pływających krów
Duża sala
• 15.15 53 wojny
• 17.00 Ostatni Górale
• 18.15 Zimna wojna
• 20.00 Jeszcze dzień życia

12.11 poniedz.
Centrum Kultury Jazovia - Gliwice, Rynek 10
• 18.00 Kel do Nascimento Quartet // PalmJazz Festival
• 21.00 Electric Shepard // PalmJazz Festival

13.11 wtorek
Centrum Kultury Jazovia - Gliwice, Rynek 10
• 18.00 Iza Effenberg Trio // PalmJazz Festival
• 21.00 Adam Bałdych // PalmJazz Festival

Klub Studencki Spirala - Gliwice, ul. Pszczyńska 85
10 listopada (sobota), godz. 19.00

Stary Browar Restauracja – Gliwice, ul. Piwna 1B
• 19.00 Stand-up Silesia
Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 17.00 „Z domu niewoli” monodram Elżbiety Lewak z Polskiego
Teatru Ludowego we Lwowie /
mała scena

godz.
18.00

Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko - Gliwice,
ul. Pszczyńska 85, 8 listopada, godz. 20.00

godz.
21.00

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Młodość Astrid
• 20.00 Młodość Astrid
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.30 Wieś pływających krów
• 18.15 Dobra zmiana
• 20.00 Bergman - rok z życia
Duża sala
• 12.30 Jeszcze dzień z życia
• 15.45 Kler
• 18.15 Winni
• 20.00 Jeszcze dzień życia
Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 8a
• 17.00 Festiwal Jesień Inicjatyw
Zagubieni w świecie informacji.
Młodzież wobec demokracji
Wykład: prof. dr hab. inż Jerzy
Jakubiec / Wstęp wolny, liczba
miejsc ograniczona
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Centrum Kultury Jazovia – Gliwice, Rynek 10; 12 listopada (podniedziałek)

godz.
18.00

godz.
21.00

Centrum Kultury Jazovia – Gliwice, Rynek 10; 13 listopada (wtorek)

www.gazeta-miejska.pl

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

10

promocja

abonament
za ca³y miesi¹c

450,00

164 mm

1/4 strony
we wszystkich
wydaniach

+23%VAT

Abonament dotyczy publikacji reklamy po podpisaniu umowy
na czas nieokreœlony, minimum 3 miesi¹ce.

128 mm
REKLAMA W GAZECIE MIEJSKIEJ
KONTAKT: redakcja@gazeta-miejska.pl

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

tel. 32 230-84-51, kom 503 10-60-19, pn.-pt. w godz. 10-16.00

www.gazeta-miejska.pl

06–12.11.2018 (nr 901)

ZABRZE AKTUALNOŚCI
Centrum powstało w budynku
przy placu Dworcowym
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Otwarte w Zabrzu Centrum Symulacji
Medycznej zachwyca zaawansowaniem
wykorzystanych technologii
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Fantomy jak
prawdziwi chorzy

Plombowanie zęba, przygotowanie pacjenta do operacji czy odebranie porodu to tylko niektóre z zabiegów,
jakie studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego mogą wykonywać w otwartym w Zabrzu Centrum Symulacji
Medycznej. W ośrodku, którego budowa i wyposażenie kosztowało ponad 30 mln zł, odtworzone zostały
warunki panujące w prawdziwym szpitalu, gabinecie dentystycznym czy na miejscu wypadku.

Przyszli dentyści mogą doskonalić
swoje umiejętności manualne

Symulator porodu można zaprogramować tak,
by przebiegał on z komplikacjami lub bez

06.11–12.11.2018
(nr
901)
06–12.11.2018 (nr
901)

O otwarciu w Zabrzu Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego pisaliśmy
już w październiku. Dziś przybliżamy nieco bardziej ten niezwykle zaawansowany pod względem technologicznym ośrodek.
W otwartym przy placu Dworcowym Centrum, na pięciu piętrach,
studenci mają do dyspozycji siedem sal symulacyjnych, wyposażonych w najnowocześniejsze
fantomy, które reagują m.in. na
podanie konkretnych leków. Dwie
sale wyposażone w prawdziwe
unity stomatologiczne i fantomy
pozwalają na ćwiczenie umiejętności manualnych przyszłych
dentystów. Modele zębów, których struktura odwzorowuje różne
przypadki kliniczne, pozwalają na
naukę leczenia próchnicy, zakładania wypełnień czy preparację
kanałową. Wszystko przebiega
tak, jak w prawdziwym gabinecie.
– Kiedy sześć lat temu otwieraliśmy pierwsze Centrum Symulacji
Medycznej w Katowicach, nauczanie z wykorzystaniem symulacji
dopiero w Polsce raczkowało. Dziś
nikt nie już nie ma wątpliwości, że

to sprawdzona i niezbędna forma
kształcenia przyszłych lekarzy,
dentystów czy ratowników medycznych. Jestem przekonany, że
miejsce to sprosta oczekiwaniom
naszych obecnych studentów, wychowanych w cyfrowym świecie, a
przyszłych maturzystów zachęci do
studiowania w naszym uniwersytecie – podkreśla prof. Przemysław
Jałowiecki, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Nowoczesna symulacja to jednak nie tylko symulatory, ale też
coraz bardziej zaawansowane
oprogramowanie komputerowe.
Dzięki umowie z firmą Asseco
Poland SA, Śląski Uniwersytet
Medyczny, jako pierwsza uczelnia
w Polsce, uruchomił w Centrum
pracownią do nauki kompleksowej obsługi informatycznego
systemu szpitalnego. Umożliwia
to studentom zdobywanie niezbędnych umiejętności z zakresu
obsługi narzędzi informatycznych,
z jakimi przyjdzie im zetknąć się
w szpitalach lub przychodniach.
Kolejną oddaną do użytku salę
informatyczną wyposażono w no-

www.gazeta-miejska.pl

woczesne stacje typu All-in-one z
rozdzielczością ekranów 5K oraz
oprogramowaniem do nauki radiologii. Dzięki temu studenci
będą mogli zapoznać się z większą liczbą przypadków chorobowych oraz nauczyć ich analizy.
Od tego roku studentom towarzyszyć będą również na zajęciach

specjalnie w tym celu zatrudnione i przeszkolone osoby, których
zadaniem będzie odgrywanie roli
pacjentów. – Z ich pomocą przyszli medycy nauczą się zbierania
wywiadu, przekazywania trudnych
informacji i budowania dobrych
relacji z pacjentem – mówi prof.
Przemysław Jałowiecki.
(hm)

Studenci uczą się
również właściwej
opieki nad chorym
noworodkiem
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