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Ruszyła kolejna edycja Zabrzańskiego
Jarmarku Bożonarodzeniowego

Święty Mikołaj
za swoją świtą
przejechał saniami
sprzed hotelu
Admiralspalast
na plac Wolności

W klimacie
nadchodzących świąt
Tradycyjną paradą św. Mikołaja zainaugurowany został
w poniedziałek Zabrzański Jarmark Bożonarodzeniowy
„Idą święta”. Tego samego dnia uroczyście zapalono lampki
na miejskiej choince. Świąteczne zakupy będzie można robić
na placu Wolności do 21 grudnia.

Jarmark na placu Wolności potrwa do 21 grudnia

04–10.12.2018 (nr(nr
905)
04.12–10.12.2018
905)

Poniedziałkowa impreza na placu
Wolności rozpoczęła się o godzinie 14.30. Na scenie zaprezentowali się najmłodsi mieszkańcy
Zabrza. Były świąteczne animacje
i wielkie pluszowe maskotki. Po
godzinie 16 sprzed hotelu Admiralspalast wyruszyła barwna
i okraszona fajerwerkami parada św. Mikołaja. Brodaty gość
w czerwonym stroju spotkał się
następnie na scenie z dziećmi, którym wręczał prezenty.
Kulminacyjnym punktem imprezy było uroczyste zapalenie

lampek na miejskiej choince.
W poniedziałek otwarty został także Zabrzański Jarmark Bożonarodzeniowy. W aromacie grzanego
wina i pierników można na nim
kupować świąteczne ozdoby, wyroby rękodzieła, bożonarodzeniowe smakołyki czy też tradycyjne
wyroby kulinarne. Jarmark będzie
czynny do 21 grudnia.
Na placu Wolności sporo będzie
się działo również 17 grudnia. Na
ten dzień zaplanowano bowiem
świąteczną imprezę połączoną
z zimową paradą z elfem.

www.gazeta-miejska.pl

Tak prezentuje się w tym roku
możWystązabrzańska choinka
na popią dzieci
malować
ze Studia Arsobie twarz
tystycznego Maciej,
albo zrobić świąteczny
a w tanecznej odsłonie zaprezentatuaż. W programie znalazło
tują się Zachustowane Mamy.
się także przekazanie prezydent
Będą pokazy żonglerki chorągwiamiasta Betlejemskiego Światła
mi oraz koncert orkiestry dętej. Na
Pokoju. Impreza potrwa od goplacu Wolności staną świąteczna
karuzela oraz fotobudka. Będzie
dziny 14.30 do 18.00.
(hm)
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Za nami XXVIII edycja konkursu
„Po naszymu, czyli po śląsku”

Prezydent Małgorzata
Mańka-Szulik otrzymuje
tytuł Honorowego
Ślązaka Roku 2018

Prezydent Zabrza Honorowym
Ślązakiem Roku 2018
Edyta Kowalska z Tarnowskich Gór sięgnęła w listopadzie po tytuł Ślązaczki Roku 2018.
Wyniki XXVIII edycji konkursu „Po naszymu, czyli po śląsku” poznaliśmy podczas gali
w zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca. Honorowym Ślązakiem Roku 2018 została
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Edyta Kowalska
– Myśmy byli wychowywani, teraz
dzieci się chowie. Dawniej do
kościoła ludzie się oblykali, dziś
się seblykają – mówiła w swoim
monologu debiutująca w konkursie Edyta Kowalska, 51-letnia

Norbert Rusin
gospodyni rolna z Tarnowskich
Gór, mama dwóch córek i syna. –
Jeśli dzieci wracają do domu, to
znaczy, że ten dom był dobry, bo
za nim tęsknią – podkreśla zwyciężczyni konkursu.

Elżbieta Kobiór
Debiutantami byli także pozostali laureaci: 60-letni Norbert
Rusin ze Smolnicy pod Gliwicami, były górnik kopalni Knurów,
zdobywca drugiej nagrody oraz
58-letnia Elżbieta Kobiór, gospo-

dyni domowa z Bierunia. – Moja
córka dwa lata temu została
Młodzieżową Ślązaczką Roku,
a mój mąż w zeszłym roku był
półfinalistą.
Postanowiłam
w tym roku dołączyć do nich. Jesteśmy typowymi Ślązokami. Od
urodzenia wychowywaliśmy się
w rodzinie śląskiej, ze śląskimi
tradycjami i właśnie to pielęgnujemy i przekazujemy dalej. To
bardzo ważne – uśmiecha się
Elżbieta Kobiór, która na finał
konkursu przyszła z rekwizytem
– nudelkulą służącą do wałkowania ciasta. Zapewniała, że przed
takim narzędziem respekt ma
każdy chłop. Proponowała nawet
eksportować to niekuchenne używanie nudelkuli na całą Polskę.
Policjantki zamiast służbowej pałki nosiłyby nudelkulę, miałaby ją
też marszałek Sejmu. Norbert Rusin podkreślał z kolei, że trzeba
w życiu mieć dwie świętości: Ponboczka i familijo. Wtedy reszta

miłości, która jest w człowieku,
rozleje się na innych; sąsiadów,
znajomych, na całą Polskę.
Jak podkreślali jurorzy, poziom
tegorocznych uczestników był
bardzo wysoki. – Monologi mają
piękną linię fabularną, z wprowadzeniem, kulminacją i piękną
puentą. Pod tym względem stoją
na coraz wyższym poziomie. Natomiast jeśli chodzi o bogactwo
form wyrazowych, moje notatki
pęcznieją, bo każdy rok przynosi
pod tym względem niespodzianki i słowa, których nie używałem
przez lata i nagle znów je słyszę –
mówi prof. Jan Miodek, zasiadający w jury obok ks. prof. Jerzego
Szymika i dr. Jana Olbrychta.
– Ten konkurs jest odpowiedzią
na nasze duchowe, psychiczne,
śląskie potrzeby. Także od strony
humoru, którego bardzo potrzebujemy, by żyć, bo człowiek potrzebuje uśmiechu na co dzień.
Konkurs syci naszą gwarę, w ja-

kiś sposób ją rozwija, pokazuje
pewne standardy. Pokazuje, że
przy pomocy gwary można wyrazić również rzeczy bardzo głębokie. Niejeden z tych monologów
to monolog poważny, pełen patosu, opowiadający o wartościach
najwyższych, takich jak miłość,
życie, cierpienie, śmierć – zwraca uwagę ks. prof. Jerzy Szymik.
Tytuł Młodzieżowej Ślązaczki
Roku trafił tym razem do 16-letniej Pauliny Herzog z Krzanowic
koło Raciborza. Honorowym
Ślązakiem Roku 2018 została
z kolei prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. Jak podkreślali jurorzy, od pokoleń jest ona
związana ze środowiskiem górniczym, bliski jest jej śląski etos
pracy i troska o śląskie dziedzictwo kulturalne. Współtworzyła
również
śląsko-zagłębiowską
metropolię.
(hm)

ZA NAMI KOLEJNA KONFERENCJA Z CYKLU „KULTURA EUROPY ŚRODKOWEJ”

„Miasta górnicze i górnictwo w Europie Środkowej” to temat XXII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Kultura Europy Środkowej”, która
w listopadzie odbyła się w Zabrzu. Jej
uczestnicy rozmawiali m.in. na temat
organizacji ośrodków górniczych oraz
metod i technik wydobywczych.
Do Zabrza przyjechali goście
z Węgier, Czech, Słowacji, Nie-

miec oraz wielu ośrodków naukowych działających w naszym
kraju. Przygotowanych w ramach
dwudniowej konferencji kilkudziesięciu referatów można było wysłuchać w Teatrze Nowym oraz
Łaźni Łańcuszkowej kompleksu
Sztolnia Królowa Luiza.
– Nam dzisiaj górnictwo kojarzy
się z węglem, ale wcześniej to
było coś więcej – zwraca uwagę

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

prof. Antoni Barciak, historyk
z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
– To było górnictwo srebra, ołowiu i ślady tego są istotne. Co
więcej, jest nawet taka teza, że
państwo polskie, kiedy powstawało, prawie od początku bazowało na srebrze. Natomiast to
górnictwo, które nam się kojarzy
z głębokimi szybami, to dopiero
XVIII wiek – dodaje.
(hm)
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Dyskusja panelowa w Teatrze Nowym

04.12–10.12.2018
(nr905)
905)
04–10.12.2018 (nr

fot. Paweł Janicki/Teatr Nowy

O górnictwie na przestrzeni wieków

Na Jagiellońską jeszcze poczekamy

Pod koniec lipca rozpoczął się długo zapowiadany remont ulicy Jagiellońskiej. Wygląda na to, że
kierowcy będą musieli uzbroić się w cierpliwość na trochę dłużej niż to początkowo zakładano.
iż zagęszczenie sieci
Na odcinku, pomiędzy ulicami: Ks.
uzbrojenia podHlubka i Szarą, jest
ziemnego będzie
wymagało uporząd- bardzo duże skupisko infrastruktury
kowania czy przepodziemnej.
prowadzenia dodatkowej inwentaryzacji
Stiborska zapowiada, że prawdoprzez ich właścicieli podobnie w grudniu, przy sprzyja-

Aktualnie prace prowadzone
są na odcinku między skrzyżowaniem z ul. Częstochowską
i skrzyżowaniem z ul. Konarskiego. Pewne roboty zajmują więcej
czasu, niż początkowo zakładał
wykonawca. Jeszcze w lipcu mówiło się o zakończeniu prac w IV
kwartale bieżącego roku.

– Przeprowadzając prace w takich
miejscach, w takim
zakresie należy
liczyć się z faktem,
r

e

k

l

a

m

a
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– tłumaczy Jadwiga Stiborska,
rzeczniczka prasowa ZDM. Dodaje, że obecnie prace na ul.
Jagiellońskiej toczą się głównie
wokół sieci uzbrojenia podziemnego.
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04–10.12.2018 (nr 905)
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jących warunkach atmosferycznych, będzie można udrożnić
przejazd z ul. Konarskiego w kierunku do ul. Zabrskiej i w odwrotną stronę (z ul. Zabrskiej do ul.
Konarskiego).
(żms)
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Ratusz do
remontu

5

W tej chwili dobiega końca proces przygotowania dokumentacji projektowej wykonywanej
przez firmę Venit.

dzie m.in. remont
elewacji budynku
ratusza wraz z wymianą oblachowania parapetów zewnętrznych, rynien
i rur spustowych
oraz obróbek blacharskich w niezbędnym zakresie

– Dokumentacja
obejmować bę-

– mówi Maja Lamorska-Gorgol.
– Ponadto przeprowadzona zostanie konserwacja krat okien
parteru, renowacja rzeźby Matki

– Przygotowania do remontu
prowadzone są z powodu pogarszającego się stanu elewacji
ratusza. Widoczne są już m.in.
miejscowe ubytki tynku. Konserwacji wymaga także rzeźba
Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej – informuje nas Maja Lamorska-Gorgol z biura rzecznika
prasowego Prezydenta Gliwic.

fot. ŁG/24gliwice.pl

Gliwicki Ratusz już wkrótce
czeka solidny remont. Elewacja reprezentacyjnego budynku zostanie zmodernizowana –
po raz pierwszy od 2002 roku.

Boskiej Niepokalanie Poczętej
na elewacji wschodniej budynku
wraz z zabezpieczeniem przeciw ptakom, a także naprawa
i renowacja drzwi wejściowych
– dodaje.

Na razie Miasto
nie informuje,

jakie będą koszty
przedsięwzięcia.
Wiadomo jednak,
że inwestycja wpisze się w pokaźny
rachunek remontowy Ratusza, który

powstał podczas
innych prac naprawczych.

sala posiedzeń Rady Miasta.
Niedługo później w obiekcie
wymieniono też stolarkę okienną. Całość prac szacuje się na
ponad 7 mln złotych.

W 2009 roku gruntownie odświeżono wnętrza budynku, a także
zadbano o wymianę instalacji
sanitarnych. Wówczas nowy
charakter zyskała też obecna

Zapowiadany w tym roku remont elewacji powinien zostać
przeprowadzony w 2019 roku.

(msz)

Lew znowu czuwa przed Willą Caro
Lew Czuwający powrócił po modernizacji na cokół
przy Willi Caro. Od września rzeźba poddawana
była zabiegom renowacyjnym i pielęgnacyjnym
w pracowni konserwatorskiej.

reklama
w Gazecie
Miejskiej

fot. MF/24gliwice.pl

Specjaliści przeprowadzili nie-

zbędne prace konserwacyjne
rzeźby, która z biegiem lat, pod
wpływem warunków atmosferycznych, nabawiła się ognisk
korozyjnych.
Renowacja kosztowała ok.
50 tys. zł.
(żms/UM(mf)

38 mm

Lew Czuwający opuścił swój
cokół we wrześniu. W pracowni Konserwacji Zabytkowej Architektury Dr Arch. Bronisław
MZYK w Tarnowskich Górach
przeszedł rekonwalescencję.

50
Z£ +VAT
40 mm

1 modu³ (38x40mm), ceny bez VAT
1 wydanie/1 tydzieñ: 50 z³
2 wydania/2 tygodnie: 90 z³
3 wydania/3 tygodnie: 120 z³
4 wydania/4 tygodnie: 140 z³
Mo¿esz te¿ wykupiæ abonament, czyli sta³¹
publikacjê w ka¿dym wydaniu. Koszt za miesi¹c
to 120 z³

KONTAKT: redakcja@gazeta-miejska.pl tel. 32 230-84-51, kom 503 10-60-19, pn.-pt. 10-16.00.
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promocja

1/4 strony
w Gazecie
Miejskiej
1/4 strony (128x164mm), ceny bez VAT

Z£ +VAT

Mo¿esz te¿ wykupiæ abonament, czyli sta³¹
publikacjê w ka¿dym wydaniu. Koszt za miesi¹c
to 720 z³

164 mm

300

1 wydanie/1 tydzieñ: 300 z³
2 wydania/2 tygodnie:540 z³
3 wydania/3 tygodnie: 720 z³
4 wydania/4 tygodnie: 840 z³

128 mm
KONTAKT: redakcja@gazeta-miejska.pl tel. 32 230-84-51, kom 503 10-60-19, pn.-pt. 10-16.00
Pe³ny CENNIK REKLAM: www.gazeta-miejska.pl/cennik.php
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Od pewnego czasu wiadukt samochodowy prowadzący z ulicy
Rybnickiej do centrum handlowego Auchan jest wyłączony z ruchu.
Okazuje się, że stan techniczny obiektu kwalifikuje go do remontu.
Zawieszenie
obsługi
przystanku

KZK GOP poinformował, że w
związku z prowadzonymi pracami drogowymi od 28 listopada
zawieszona została obsługa
przystanku „Trynek Auchan”
w kierunku Pilchowic i Knurowa. Zmiany dotyczą linii nr: 59,
194, 194N i 710.

Po obsłudze przystanku „Trynek Oczyszczalnia”, w kierunku
Knurowa i Pilchowic autobusy
jadą ulicą Rybnicką, z pominięciem obsługi przystanku
„Trynek Auchan”. W kierunku
centrum Gliwic trasa przebiega
bez zmian. (żms)/KZK GOP

Fot. Łukasz Gawin/24gliwice.pl

– Przeciwdziałając pogłębieniu
uszkodzeń zalecono tymczasowe wyłączenie wiaduktu z
eksploatacji, dlatego został
on zamknięty 13 listopada.
Planowane ponowne otwarcie nastąpi do 15 grudnia, po
uprzedniej weryfikacji stanu
bezpieczeństwa wiaduktu, który będzie dostępny wyłącznie
dla samochodów osobowych
do 3,5 tony – zapowiada Patejko.

Na początku przyszłego roku
planowany jest remont wiaduktu.

Wycinka (ale też nasadzenia)
na Alei Przyjaźni

Gliwicki ZDM w ostatnich dniach usunął 5 starych drzew stojących
wzdłuż Alei Przyjaźni. Drogowcy przekonują, że dwa klony srebrzyste i trzy robinie akacjowe były w złym stanie fitosanitarnym.
– Wszystkie te drzewa stwarzały zagrożenie bezpieczeństwa
dla pieszych. W zamian ZDM
posadził już 10 sztuk drzew z
gatunku lipa srebrzysta odmiana “Brabant” – informuje nas
Jadwiga Stiborska, rzecznik
prasowy ZDM.
Młode sadzonki rzeczywiście
już stanęły wzdłuż alei spacerowej i dołączyły do kilkunastu
innych młodych drzew, które
pojawiły się tu już wcześniej.

wa m.in. przy ul. Konarskiego,
Opolskiej, Witkiewicza, Zawiszy
Czarnego czy Jana Pawła II. Jak
przekonywali urzędnicy, wszystkie ze względów bezpieczeństwa. Skala działań wzbudziła
sporo kontrowersji w środowiskach aktywistów miejskich, a
w wątpliwość została poddana
m.in. jakość opieki nad stanem
zieleni przydrożnej.
– Jeśli te drzewa zostały doprowadzone do takiego stanu, że

zostaje tylko wycinka, to ktoś
chyba nieprawidłowo wykonał
swoją pracę – komentował Jakub Słupski ze Stowarzyszenia
Gliwickie Drzewa.
Poza pracami pielęgnacyjnymi
przy gliwickich drogach, drzewa w mijającym roku usunięto
także ze względu na inwestycje
drogowe. I tak, według informacji ZDM, przy budowie ronda na
ul. Wyczółkowskiego wycięto
104 drzewa (nasadzono 153),

przy budowie ronda na ul. Bojkowskiej usunięto 211 drzew
(w zamian nasadzono 1459
krzewów), podczas budowy
na ul. Bończyka usunięto 86
drzew, nasadzono 10.

Wymiana
ciepła już

w trzech punktach

Niedawno uruchomiono punkt wymiany ciepła
w centrum handlowym Forum. Teraz MZUK,
podobnie jak w ubiegłym roku, ustawił wieszak na ciepłą odzież obok Izby Wytrzeźwień.
– Podobnie jak w ubiegłym
sezonie zimowym tak i w tym
rozdajemy ciepło. Zasada jest
prosta – Potrzebujesz? Weź sobie ubranie. Chcesz pomóc?
Zostaw coś na wieszaku – zachęca MZUK.

będzie mógł podejść i odnaleźć
coś dla siebie.
Specjalny wieszak pojawił się
w tym roku również obok Centrum Sportowo Kulturalnego
“Łabędź” w Łabędach przy ul.
Partyzantów 25.

Przed wejściem do Izby Wytrzeźwień przy ul. Okopowej 6 każdy,
kto będzie chciał zostawić zimową kurtkę, sweter czy polar
będzie mógł zawiesić ubranie
na wieszaku. Każdy, kto będzie
potrzebował ciepłej garderoby
aby ochronić się przed zimnem,
r

e

k

l

a

m

a

.

.

.
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W ubiegłym roku wieszak znaleźć można było także obok filii
Miejskiej Biblioteki Publicznej
przy ulicy Spółdzielczej. Serwis
Nasze Zatorze poinformował
nas, że w tym roku go nie będzie.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Pod piłę trafią też wkrótce klony srebrzyste rosnące wzdłuż
ul. Kłodnickiej. Drzewa po wykonaniu ekspertyzy dendrologicznej, decyzją radnych utraciły jesienią status pomnika
przyrody.
(msz)

To nowość, bo do tej
pory drogowcy przyzwyczajali nas do
wycinek w centrum
miasta, natomiast
nasadzenia często
odbywały się na
obrzeżach Gliwic.

PRACUJ JAKO OPIEKUN
SENIORÓW W NIEMCZECH
JESIENNO-ZIMOWE KONTRAKTY Z PREMIĄ
*SZCZEGÓŁY NA WWW.PROMEDICA24.PL

Wycinki
w 2018 roku

ZADZWOŃ 519 690 433

W tym roku piły ZDM pracowały
zresztą wyjątkowo intensywnie.
Na początku roku wycięto drze-
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Fot. MZUK

Wiadukt nieczynny
do połowy grudnia
Jak poinformowała nas Dorota
Patejko, Dyrektor ds. Komunikacji i CSR w CH Auchan,
w wyniku przeprowadzonego
przeglądu budowlanego stwierdzono degradację muru oporowego i nawierzchni wiaduktu.
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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.
5.12 środa
Dom Muzyki i Tańca - Zabrze, ul.
Gen. de Gaulle’a 17
• 19.00 Gaelforce Dance
Ministerstwo Śledzia i Wódki Gliwice, ul. Raciborska 2
• 18.30 Michał Pałubski i Brothells - stand up
Klub Pracowników Politechniki
Śląskiej - Gliwice, ul. Banacha 3

• 18.00 Polki czasów międzywojennych - ambicje i szanse - spotkanie z Joanną Kuciel-Frydryszak
Stacja Artystyczna RYNEK - Gliwice, Rynek 4-5

• 18.30 Spotkanie autorskie
z Jackiem Podsiadło
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Na plaży Chesil
• 20.00 Na plaży Chesil
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3
Mała sala
• 20.00 Sofia
Duża sala
• 12.30 Narodziny gwiazdy - seans seniora
• 20.00 Narodziny gwiazdy

Gliwickie Centrum Handlowe Box nr 16 - ul. Zwycięstwa 52A
wystawa prac uczniów Szkoły
ANIMATOR

6.12 czwartek
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3
Mała sala
• 16.00 Utoya, 22 lipca
• 17.45 Touch Me Not
• 20.00 Sofia
Duża sala

• 17.30 Mikołaj i Misie - Patysie
• 20.00 Miłość jest wszystkim
Gliwickie Centrum Handlowe Box nr 16 - ul. Zwycięstwa 52A
wystawa prac uczniów Szkoły
ANIMATOR

7.12 piątek
Centrum Kultury Jazovia - Gliwice, Rynek 10

• 19.00 Piotrowicz / Wojtczak:
jaZZ & beyond Duo

Kino studyjne Amok

Dom Muzyki i Tańca - Zabrze, ul.
Gen. de Gaulle’a 17
• 19.00 Pod Budą - koncert

Dom Muzyki i Tańca – Zabrze, ul. ul. Gen. de Gaulle’a 17
5 grudnia (środa), godz. 19.00

Kopalnia Guido - Zabrze, ul. 3
Maja 93
• 20.00 Koncert Quebonafide
Filharmonia Zabrzańska - Park
Hutniczy 7
• 18.00 Mikołaj w Filharmonii
- muzyka filmowa, świąteczna,
zabawy i gry dla dzieci
CK Wiatrak - Zabrze, ul. Wolności 395
• 20.00 KAT i Roman Kostrzewski
- koncert
Piwiarnia Śląska - Gliwice, Plac
Piastów 6
• 18.00 Piotrek Szumowski "Półczłowiek, półgłówek" + open mic
- stand up
Stacja Artystyczna RYNEK - Gliwice, Rynek 4-5
• 20.00 Anna Hora-Lis o projekcie
"Face to Face with the world"

Dom Muzyki i Tańca – Zabrze, ul. ul. Gen. de Gaulle’a 17
7 grudnia (piątek), godz. 19.00

Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 19.00 Damy i huzary - spektakl
/ duża scena
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 17.00 Sofia
• 18.30 Chef Flynn – najmłodszy
kucharz świata
• 20.00 Nina
Duża sala
• 19.30 Piotr Schmidt Quartet
– Tribute To Tomasz Stańko koncert
Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 16.00 Wielki zły lis i inne opowieści
• 18.00 Na plaży Chesil
• 20.00 Na plaży Chesil

Gliwice,
ul. Dolnych Wałów 3

Kopalnia Guido - Zabrze, ul. 3 Maja 93, 7 grudnia (piątek), godz. 20.00
8 grudnia
godz. 19.00

Mocny człowiek

dramat psychologiczny | reż. Henryk Szaro
Adaptacja powieści Stanisława Przybyszewskiego, wydanej w 1912 roku
pod tym samym tytułem. Początkujący
dziennikarz Henryk Bielecki marzy o pisarskiej karierze. Pozbawiony talentu,
a jednocześnie owładnięty chorobliwą
żądzą sławy i bogactwa, nie cofnie
się przed popełnieniem zbrodni, żeby
osiągnąć zamierzony cel.
Po II wojnie światowej w Polsce nie
zachowała się żadna kopia filmu, więc
został uznany za zaginiony. W 1997
roku odnaleziono go w archiwum filmowym Belgii. Okazało się, że tuż
po realizacji (w 1929 roku) jako jeden z niewielu polskich filmów został
sprzedany do kilku krajów Europy
Zachodniej.
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Ministerstwo Śledzia i Wódki - Gliwice, ul. Raciborska 2
5 grudnia (środa) godz. 18.30
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Cywilizacja człowieka została zniszczona przez kataklizm. Tysiące lat potem ludzkość dostosowała się do
nowych warunków. Gigantyczne miasta przemieszczają się po Ziemi, niszcząc mniejsze metropolie.
Tom Natsworthy (Robert Sheehan), pochodzący
z przedmieść miasta trakcyjnego – Londynu, walczy
o przetrwanie. Na swojej drodze spotyka niebezpieczną uciekinierkę Hester Shaw (Hera Hilmar).
Dwa przeciwieństwa, których drogi nigdy nie powinny były się przeciąć, tworzą nieprawdopodobny
sojusz. Sojusz, który ma zmienić bieg przyszłości.

7.12 piątek
Gliwickie Centrum Handlowe Box nr 16 - ul. Zwycięstwa 52A
wystawa prac uczniów Szkoły
ANIMATOR
Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 8a
• 17.00 Z cyklu: Kolory miasta
Spotkanie trzecie: Dlaczego tak
lubimy secesję?
Wykład: Ewa Pokorska-Ożóg,
miejska konserwator zabytków
w Gliwicach
Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona

8.12 sobota
Dom Muzyki i Tańca - Zabrze, ul.
ul. Gen. de Gaulle’a 17
• 19.30 Kabaret Młodych Panów
- "To jest chore!"
CK Wiatrak - Zabrze, ul. Wolności 395
• 20.00 Farben Lehre + Analogs
Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 19.00 Damy i huzary - spektakl
/ duża scena
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3
Mała sala
• 11.00 Superbrat + WARSZTATY
• 17.00 Sofia
• 18.30 Chef Flynn – najmłodszy
kucharz świata
• 20.00 Nina
Duża sala
• 19.00 Mocny człowiek str. 8
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 16.00 Wielki zły lis i inne opowieści
• 17.30 Wielki zły lis i inne opowieści
• 20.00 McQueen
Gliwickie Centrum Handlowe Box nr 16 - ul. Zwycięstwa 52A
wystawa prac uczniów Szkoły
ANIMATOR

9.12 niedziela
Dom Muzyki i Tańca - Zabrze, ul.
ul. Gen. de Gaulle’a 17
• 16.00 Świąteczna Gala Volksmusik
Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Teatralny 1
• 14.00 Wspomnień czar, pieśni
serca i buntu - koncert Alexandra
Maceradi
• 17.00 Scrooge. Opowieść Wigilijna

Podwórko - Gliwice, ul. Łużycka 16
• 18.30 PaskudoFonia 15. - Chwila Nieuwagi - koncert
Stacja Artystyczna RYNEK - Gliwice, Rynek 4-5
• 11.00 Umysł i materia - spotkanie dwóch żywych systemów Spotkanie odbędzie się w ramach
konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmiany klimatu
COP24

• 20.00 McQueen
Gliwickie Centrum Handlowe Box nr 16 - ul. Zwycięstwa 52A
wystawa prac uczniów Szkoły
ANIMATOR

Dom Muzyki i Tańca – Zabrze, ul. ul. Gen. de Gaulle’a 17
8 grudnia (sobota), godz. 19.30

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3
Mała sala
• 17.00 Sofia
• 18.30 Chef Flynn – najmłodszy
kucharz świata
• 20.00 Nina
Duża sala
• 18.00 Fundacja „Nadzieja-Dzieci” – koncert charytatywny, grupa
PECTUS
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 16.00 Wielki zły lis i inne opowieści
• 17.30 Wielki zły lis i inne opowieści
• 20.00 McQueen

CK Wiatrak, Zabrze, ul. Wolności 395; 7 grudnia (piątek), godz. 20.00

10.12 poniedz.
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 20.00 McQueen
Gliwickie Centrum Handlowe Box nr 16 - ul. Zwycięstwa 52A

wystawa prac uczniów Szkoły
ANIMATOR

CK Wiatrak, Zabrze, ul. Wolności 395; 8 grudnia (sobota), godz. 20.00

11.12 wtorek
Stacja Artystyczna RYNEK - Gliwice, Rynek 4-5
• 18.30 Kocie tajemnice - wykład
o kociej naturze
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 17.00 Sofia
• 18.30 Chef Flynn – najmłodszy
kucharz świata
• 20.00 Nina
Duża sala
• 15.30 Miłość jest wszystkim
• 18.00 Narodziny gwiazdy
• 20.30 Fuga
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 16.00 Wielki zły lis i inne opowieści
• 17.30 Wielki zły lis i inne opowieści

04–10.12.2018 (nr 905)

Dom Muzyki i Tańca – Zabrze, ul. ul. Gen. de Gaulle’a 17
9 grudnia (niedziela), godz. 16.00
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Przerwa rowerowa
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GLIWICE

30 listopada zakończył się drugi sezon Gliwickiego Roweru Miejskiego. Rowery można było
wypożyczać do północy z piątku na sobotę, potem stacje zostały wyłączone, a jednoślady
trafiły do magazynu. W tym sezonie gliwiczanie skorzystali z nich 94 tysiące razy.
Tegoroczny sezon Gliwickiego
Roweru Miejskiego ruszył na
początku marca. Dostępnych
było 100 rowerów na 10 stacjach. Po miesiącu system został rozbudowany o 50 rowerów
i 5 nowych stacji.

korzystają. Warto więc kontynuować tę inicjatywę. Mamy nadzieję, że kolejny sezon będzie
równie udany – mówi Marek
Jarzębowski, rzecznik prasowy
prezydenta Gliwic.

Najpopularniejsze
stacja Gliwickiego
Roweru Miejskiego: ul. Akademicka, Dworzec, pl.
Inwalidów Wojennych, pl. Piłsudskiego, Skwer
Dessau.

– Jesteśmy w Gliwicach już drugi sezon i bardzo nas cieszy,
że popularność Gliwickiego
Roweru Miejskiego nie tylko
nie maleje, ale wręcz rośnie.
W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba wypożyczeń wzrosła
o połowę, do 94 tysięcy. To
naprawdę świetny wynik. W systemie zarejestrowanych jest już
14 tysięcy osób, ale korzystają z niego również użytkownicy
zarejestrowani w innych systemach Nextbike – mówi Robert
Lech, prezes Nextbike Polska.

Gliwicki Rower
Miejski to jeden
z ośmiu systemów
Nextbike, z których w tym sezonie
można było korzystać w Górnoślą-

sko-Zagłębiowskiej
Metropolii.
Wszystkie systemy rowerowe

– w Gliwicach, Katowicach, Chorzowie, Zabrzu, Tychach, Świętochłowicach, Siemianowicach
Śląskich i Sosnowcu – można
było obsługiwać za pomocą jed-

nego założonego w systemie
Nextbike konta. W Gliwicach
co piąte wypożyczenie zostało
dokonane przez osoby zarejestrowane w innych systemach.

Najpopularniejsze trasy Gliwickiego Roweru Miejskiego:
Dworzec do ul. Akademicka,
ul. Akademicka do Dworzec,
pl. Inwalidów Wojennych do
Dworzec, Dworzec do pl. Inwalidów Wojennych, ul. Akademicka do pl. Inwalidów
Wojennych.

– Gliwiczanie, a także przyjeżdżający codziennie do naszego
miasta, na przykład na uczelnię
czy do szkół, zaakceptowali rower miejski i chętnie z niego

Kolejny sezon Gliwickiego Roweru Miejskiego rozpocznie się
1 marca 2019 roku.

87-letni wandal złapany
na gorącym uczynku

Mazanie farbą ścian i obiektów oraz podobne akty dewastacji kojarzą nam się
przeważnie z młodymi chuliganami. Tym razem na gorącym uczynku z pędzlem
w ręku zatrzymano… 87-latka.
Do nietypowej sytuacji doszło
w ubiegły wtorek około 15:30.
Pewna gliwiczanka zainteresowała się starszym mężczyzną,
który, stojąc pod pomnikiem
Adama Mickiewicza zaczął nanosić na niego napis białą farbą.
Kobieta powiadomiła policję.

Fot. KMP Gliwice

Pod pomnik Adama Mickiewicza przy ul. Siemińskiego (dawna Wieczorka) natychmiast
podjechał radiowóz. Policjanci
zastali na miejscu starszego
człowieka z pędzlem w ręku.
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Na cokole widniał już napis AVI.
87-latek, na stałe zameldowany
w Kędzierzynie Koźlu, gdzie też zamieszkuje, nie potrafił racjonalnie
wytłumaczyć, czemu zdecydował
się na malowanie po pomniku.

Jak ustalono podczas rozmowy, jego
celem było wykonanie napisu AVE
MARIA. Co dokładnie przyświecało
temu pomysłowi,
nie wiadomo.

Mężczyzna nie wykazywał objawów choroby czy zaburzeń
świadomości.
Powyższy przykład obrazuje, że
przestrzeń miejska i jego estetyka mogą być naruszane nie tylko
przez młodocianych chuliganów.
Czyn 87-latka zakwalifikowano

www.gazeta-miejska.pl

wstępnie jako występek z art.
261 kk, który mówi, że kto znieważa pomnik lub inne miejsce
publiczne urządzone w celu
upamiętnienia zdarzenia historycznego lub uczczenia osoby,
podlega grzywnie albo karze
ograniczenia wolności.
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Czy zachowanie starszego
pana wyczerpuje znamiona
tego przestępstwa, wykaże
postępowanie, które zostanie
wszczęte z urzędu i przeprowadzone przez I Komisariat Policji
w Gliwicach.

(żms)/KMP Gliwice
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W iście ekspresowym tempie
realizowana jest najnowsza
inwestycja w Szpitalu Miejskim
Tak ma wyglądać
gotowy oddział

Oddział
ratunkowy
rośnie w oczach

Oddział ratunkowy Szpitala Miejskiego w Zabrzu nabrał już wyraźnych kształtów.
W zewnętrznych ścianach pojawiły się okna, a na szczycie budynku wykonywane jest zbrojenie,
które umożliwi wylewanie płyty lądowiska dla helikopterów. Pierwsi pacjenci trafią
tu na przełomie maja i czerwca.

SOR powstaje na dziedzińcu
między dwoma skrzydłami szpitala

04.12–10.12.2018
(nr
905)
04–10.12.2018 (nr
905)

nie montowany jest tu całkowicie nowy sprzęt, w tym kolumny
anestezjologiczne. Przebudowa
objęła również izbę przyjęć.
Łączny koszt projektu, obejmujący prace budowlane i wyposażenie obiektu, sięga 30 mln zł. –
Inwestycje w ochronę zdrowia to
jeden z priorytetów dla naszego
samorządu. Od lat modernizujemy Szpital Miejski. Wykonaliśmy
jego termomodernizację oraz
zbudowaliśmy Centrum Zdrowia
Kobiety i Dziecka. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
to kolejny etap rozwoju placówki.
Inwestycja umocni markę miasta
na medycznej mapie aglomeracji
i kraju – mówi prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
Szpitalny Oddział Ratunkowy zapewni większe bezpieczeństwo
nie tylko mieszkańcom Zabrza,
ale i regionu. Podobnego obiektu nie ma bowiem w okolicznych
miastach. A warto pamiętać, że
zabrzański szpital usytuowany
jest pomiędzy autostradami A1
i A4 oraz Drogową Trasą Średnicową i drogą krajową nr 88.
Poszkodowani w wypadkach
będą więc mogli liczyć na błyska-
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wiczną pomoc. Z lądowiska ma
również korzystać usytuowane w
pobliżu Śląskie Centrum Chorób
Serca.
Budowa Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego ma się zakończyć
w marcu przyszłego roku. Pierwsi pacjenci trafią tu na przełomie
maja i czerwca. Obecnie trwają
starania, by zabrzański szpital
mógł pełnić rolę szpitala urazo-

wego. – Województwo śląskie,
które należy do największych
w Polsce, ma w tej chwili trzy
szpitale urazowe: w Bielsku-Białej, Częstochowie oraz na granicy Katowic i Sosnowca. Chcielibyśmy, by, na mocy decyzji
ministra zdrowia, szpital urazowy
w Zabrzu został powołany jesienią 2019 roku – podsumowuje
prezes Mariusz Wójtowicz. (hm)

Pierwsi pacjenci mają tu trafić
na przełomie maja i czerwca 2019 r.
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fot. Szpital Miejski w Zabrzu (4)

Prace budowlane ruszyły w czerwcu tego roku

– Prace prowadzone są zgodnie
z przyjętym harmonogramem
– podkreśla Andrzej Gottwald,
zastępca dyrektora ds. techniczno-administracyjnych
Szpitala
Miejskiego w Zabrzu. – Obecnie
trwa zbrojenie pod wylewanie płyty lądowiska dla helikopterów.
Jednocześnie wewnątrz budynku
wykonywane są ścianki działowe
oraz poszczególne instalacje,
jak elektryczna czy wodno-kanalizacyjna – dodaje.
– Prace budowlane rozpoczęliśmy w czerwcu tego roku. Patrząc na ich zaawansowanie,
można powiedzieć, że tempo
jest imponujące – mówi dr Mariusz Wójtowicz, prezes Szpitala Miejskiego w Zabrzu. – Ten
projekt nie ogranicza się tylko
do zbudowania oddziału ratunkowego z lądowiskiem dla helikopterów. Wiąże się również
z przebudową dużej części szpitala i stworzeniem obszaru intensywnego nadzoru nad pacjentem – dodaje.
Nowe oblicze zyskał Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Medycznej, który został zmodernizowany i rozbudowany. Obec-

12

ZABRZE AKTUALNOŚCI

W GRUDNIU FANI TRÓJKOLOROWYCH BĘDĄ MIELI SPORO OKAZJI
DO ŚWIĘTOWANIA
Włodzimierz Lubański,
Stanisław Oślizło
i Hubert Kostka, czyli legendy
Górnika przed laty i dziś

Górnik Zabrze obchodzi
70. urodziny
To będzie wyjątkowy grudzień dla fanów Trójkolorowych! Mija bowiem 70 lat od powstania
klubu Górnik Zabrze. Okrągły jubileusz będzie obchodzony zarówno na stadionie
przy ul. Roosevelta, jak i podczas gali w Domu Muzyki i Tańca.

Na grudniowych meczach z pewnością
nie zabraknie fanów Trójkolorowych
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Górnik rozegra w tym roku na
własnym boisku jeszcze dwa
mecze. Pierwszy czeka nas 9
grudnia. Będzie to mecz barbórkowy, a do Zabrza przyjedzie
Miedź Legnica, też związana
z przemysłem wydobywczym.
– To już tradycja, że w tych
dniach górnicy są wyjątkowymi
gośćmi na naszym stadionie.
Klub doskonale pamięta, jak
wiele zawdzięcza górnictwu.
Wierzymy też, że nasi piłkarze
sprawią fanom prezent w postaci trzech punktów – mówi Stanisław Oślizło, legendarny piłkarz
Górnika. Podczas meczu nie
będą więc dziwili kibice w galowych mundurach oraz górniczych
kaskach. Klub przygotował też

wiele atrakcji dla najmłodszych,
a z głośników popłyną doskonale
znane górnicze melodie.
To jednak nie koniec grudniowego „fajrowania” na Stadionie
im. Ernesta Pohla. W piątek 14
grudnia Górnik będzie obchodził 70. urodziny. Tego dnia,
w 1948 r., z połączenia czterech
zabrzańskich klubów powstał
Górnik Zabrze, wielosekcyjny
klub, który w krótkim czasie
stał się prawdziwą potęgą. Jerzy Chromik bił rekordy świata
w biegu na 3 km z przeszkodami, Józef Szmidt poprawiał
rekordy globu w trójskoku i dwukrotnie wygrywał igrzyska olimpijskie. Jednak serca kibiców
w Zabrzu, na Śląsku i w całej
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Polsce skradli przede wszystkim piłkarze. Wiele meczów
Górnika rozgrywanych na Stadionie Śląskim oglądało po 100
i więcej tysięcy widzów. Dzięki
Górnikowi na Śląsk przyjechały Manchester United, Manchester City, Austria Wiedeń,
Roma, Bayern, Juventus, Real,
Glasgow Rangers, Tottenham,
Aston Villa, Olympique Marsylia, Dynamo Kijów i wiele innych
doskonałych drużyn.
Górnik urodziny będzie świętować cały weekend. Gośćmi
rozgrywanego 15 grudnia o godzinie 18 meczu z Arką Gdynia
będą legendy klubu. Na stadionie pojawią się Włodzimierz
Lubański, Zygfryd Szołtysik, Je-

rzy Gorgoń, Stanisław Oślizło,
Hubert Kostka, Reiner Kuchta,
Jan Banaś, Zygmunt Anczok,
Waldemar Matysik, Andrzej
Pałasz, Ryszard Komornicki…
Z całej Europy zjedzie ponad stu
fantastycznych piłkarzy kilku
pokoleń. Takiego zlotu piłkarzy
nie było w Zabrzu od lat. Tego
dnia oficjalnie zakończy się wieszanie wizerunków najlepszych
w historii w Galerii Sław.
Z kolei w niedzielę 16 grudnia
o godzinie 18 w Domu Muzyki
i Tańca rozpocznie się wielka
gala z okazji urodzin Górnika.
Będzie można spotkać doskonałych sportowców, a emocji
i wzruszeń z pewnością nie zabraknie.
(hm)
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