
Reżyser i odtwórca głównej roli w filmie „Bogowie” otrzymali  
w tym roku Medale im. prof. Zbigniewa Religi. Podczas sobotniego  

koncertu „Serce za serce” Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii 
uhonorowała także swoich największych darczyńców.
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Bez dodatku 
GAZETA BEZPŁATNA 
dostępna w wyznaczonych
punktach. Lista na str. 4

Cena gazety
z dodatkiem 1 zł

Medal im. prof. Zbigniewa 
Religi odebrał w sobotę 

Tomasz Kot

T e -
goroczny 
koncert był już 
24. w historii. – Podczas 
gali przyznajemy kilka rodzajów na-
gród – zwraca uwagę Jan Sarna, 
dyrektor FRK. – Statuetki „Serce 
za serce” otrzymują osoby i instytu-
cje, które w danym roku najhojniej 
wspierają naszą działalność. Statu-
etki „Przyjaciela Fundacji” przyznaje-
my tym, którzy wspierają nas może 
nie największymi kwotami, ale regu-
larnie i od wielu lat. To nagroda za 

wierność. 
Po śmierci 

profesora Zbi-
gniewa Religi zaczę-

liśmy nadawać również 
medale jego imienia – dodaje.

W tym roku medale otrzymali reżyser 
filmu „Bogowie” Łukasz Palkowski 
oraz odtwórca roli prof. Religi To-
masz Kot. – Czuję się fantastycz-
nie. Wśród nagród związanych 
z tym filmem, jakie otrzymałem, 
ta ma wyjątkowy charakter. Bar-
dzo się cieszę, że podczas pracy 
nad filmem miałam okazję poznać 

wybitne osobistości, osoby, które 
współpracowały z profesorem Religą 
– podkreśla Tomasz Kot.
 
Statuetki „Serce za serce” otrzy-
mały spółki Voigt z Zabrza i Ecol 
z Rybnika. Nagrody „Przyjaciel Fun-
dacji” trafiły do firm Zakłady Mięsne 
HAM, Rafako SA, Inter Car II, Alter 
Medica, Wadim Plast, IRPO, Maga, 
Roboclean i PerfectColl. Fundacja 
uhonorowała również darczyńcę 
wyłonionego spośród osób pry-
watnych, które wspierają jej pracę. 
W tym roku była to Kazimiera Stań-
czyk. Nagrodzeni zostali również zwy-

cięzcy konkursu o nagrodę naukową 
im. prof. Religi na najlepszą pracę 
z zakresu medycyny i bioinżynierii. 
 – Cieszy mnie, że co roku tak wiele 
wspaniałych osób dołącza do gro-
na darczyńców fundacji. Udowad-
niają w ten sposób,że mają serce 
dla innych, a tym samym przyczy-
niają się do rozwoju polskiej kar-
diochirurgii – zaznacza prezydent 
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. 
W tym roku gwiazdą koncertu był ze-
spół Zakopower, któremu na scenie 
Domu Muzyki i Tańca towarzyszyła 
jedna z najznakomitszych polskich 
orkiestr kameralnych – Aukso.  (hm)

Koncert od serca 
dla serca

Fundacja Rozwoju KaRdiochiRuRgii 
podziękowała swoim 

przyjaciołom 
i darczyńcom

Prezydent 
Zabrza 
Małgorzata 
Mańka-Szulik

Zakopower na scenie DMiT

Hala Gliwice 
się mieni... 
w barwach 
zieleni
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– 11 listopada to symboliczna data 
nawiązująca do sukcesu rodaków 
walczących o powstanie państwa 
polskiego. To dzień upamiętniający 
solidarność narodową, gdy wszyscy 
patrioci z wielkim poświęceniem za-
biegali o wolność Ojczyzny. Święto 
Niepodległości przypomina nam, 
że w 1918 roku politycy potrafili 
działać ponad podziałami partyj-
nymi i potrafili wznieść się powy-
żej różnic, sporów i podziałów dla 
wspólnego celu, jakim była Polska. 
Dzisiaj także szczególnie ważna jest 
ofiarność dla kraju postrzegana 
w wymiarze zgodnej współpracy 
na rzecz rozwoju dzielnic, naszego 

miasta oraz całego regionu – pod-
kreśla prezydent Zabrza Małgorzata 
Mańka-Szulik.

Mieszkańcy zgromadzeni na placu 
Warszawskim wysłuchali koncertu 
górniczej orkiestry dętej pod kierun-
kiem Henryka Mandrysza. Podczas 
uroczystości zaprezentowana została 
także etiuda artystyczna z cyklu „Szki-
cownik Polski” pt.: „TELE-TORIUM”. 
Przygotowali ją artyści z Młodzieżo-
wego Domu Kultury nr 2 pod kierun-
kiem Marii Popławskiej i Czesława 
Zdechlikiewicza. 
Uroczystą mszę odprawioną w ko-
ściele św. Anny uświetnił występ 

chóru Resonans con tutti. Po na-
bożeństwie kwiaty pod krzyżem 
na placu kościelnym złożyli m.in. 
kombatanci, przedstawiciele sa-
morządu, służb mundurowych, in-
stytucji miejskich oraz organizacji 
i stowarzyszeń. 

Obchodzone 11 listopada Na-
rodowe Święto Niepodległości 
upamiętnia odzyskanie przez 
nasz kraj, po 123 latach zabo-
rów, niezawisłego bytu. W latach 
1919–1936 rocznice odzyskania 
niepodległości świętowano w War-
szawie jako uroczystości o charak-
terze wojskowym. Rangę święta 

państwowego nadano Świętu Nie-
podległości dopiero ustawą z 23 
kwietnia 1937 r. W czasie II wojny 
światowej organizowane były kon-
spiracyjne obchody rocznicy 11 
listopada. W 1945 r. ustanowiono 
Narodowe Święto Odrodzenia Pol-
ski, obchodzone 22 lipca, w rocz-
nicę ogłoszenia Manifestu PKWN.  
Jednocześnie zniesiono Święto 
Niepodległości. Święto Niepod-
ległości obchodzone w dniu 11 
listopada zostało przywrócone 
przez ustawę z 15 lutego 1989 r.  
pod nazwą „Narodowe Święto 
Niepodległości”. (hm)
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ZAbrZe AktuAlności

RunMageDDon ReKRuT, 
cZyli eKSTReMalne ZMagania w TeRenie

zabrzanie uczcili obchodzone 11 listopada 
narodowe Święto niepodległoŚci

Koncertem górniczej orkiestry dętej i pokazem etiudy teatralnej 
zainaugurowane zostały na placu warszawskim obchody narodowego 
Święta niepodległości. uczestnicy uroczystości przeszli następnie do 
kościoła św. anny, gdzie odprawiona została msza w intencji ojczyzny.

Pamiętamy 
O walce NaszYch 
przODKów

O G Ł O S Z E N I E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kwiaty składają kombatanci

Prezydent i wiceprezydenci Zabrza

orkiestra Henryka Mandrysza
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nieruchomości
 Ô Do wynajęcia mieszkanie 

3-pokojowe z balkonem, 60 
m2, Gliwice-Łabędy. Tel. 
504-144-836.

 Ô Szukam kawalerki lub 
samodzielnego pokoju – Try-
nek, Sośnica. Tel. 798-986-
030.

usługi
 Ô !Czyszczenie dywanów (u 

klienta lub odbiór), tapice-
rek. Sprzątanie. Mycie okien. 
Firma Blitz. Tel. 32 234-21-
72, kom. 510-286-736.

 Ô AGD NAPRAWA PRALEK, 
lodówek, term, ogrzewaczy, 
montaż instalacji i usuwanie 
awarii. Tel. 694-506-777.

 Ô BOUTIQUE LAPLAYA78, 
odzież dla kobiet z klasą i 
inne. Gliwice, Okrzei 11. Tel. 
601-490-293.

 Ô ELEKTRYK - Pomiary 
ochrony przeciwporażeniowej-
-protokoły. Zaświadczenia dla 
energetyki. Podłączenia płyt 
indukcyjnych - wpis do gwa-
rancji. Prowizorki budowlane.

Redakcja, biuro og³oszeñ
Gliwice, pl. Pi³sudskiego 3

tel.fax 32 230-84-51
kom. 503-10-60-19

Biuro czynne
od poniedzia³ku do pi¹tku

w godz. 9-16.00 

www.gazeta-miejska.pl

Reklama
marketing@gazeta-miejska.pl

redakcja@gazeta-miejska.pl

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze
Tygodnik,

ukazuje siê we wtorki

Wydawca: 
INFORMATOR RYNKOWY 
- Wydawnictwo Prasowe 

Marcin Fabrykowski

Bank: 
66 1140 2004 0000 3002 4972 8585

Druk: Polskapresse, 
Sosnowiec, ul. Baczyñskiego 25A

Wydawca nie odpowiada za treœæ
otrzymanych reklam i og³oszeñ

Redaktor naczelny
Marcin Fabrykowski  

marcin@gazeta-miejska.pl

P A R T N E R . . .

Przeróbki instalacji. Usuwa-
nie awarii itd. UPRAWNIENIA 
E+D. Możliwość wystawienia 
faktur VAT. Tel – 508-145-
905.

FiRMa Z DŁugoleTniM  
DoŚwiaDcZenieM  
wyKonuJe: 
• więźby dachowe 
• wszystkie rodzaje pokryć 
 dachowych 
• obróbki blacharskie 
• ocieplanie budynków 
• roboty ogólnobudowlane 
tel. 32/ 235-38-94, 
tel. 505-036-009 
 www.pion-bud.pl

 Ô MEBLE SYSTEMOWE, 
KUCHNIE, materace, zabu-
dowy, szafy, rolety. Tel. 32 
270-00-09, 695-899-863.

 Ô OBIADY – 11 zł (zupa, 
drugie danie, kompot) do 
wyboru z dwóch zestawów. 
Warsztaty szkolne w budynku 
CKZiU nr1, ul. Kozielska 1. 
Tel. 32 231-76-32. Zapra-
szamy.

 Ô REMONTY: hydraulika, 
malowanie, kafelkowanie, 
gładzie, sufity podwieszane, 
zabudowy k/g, elektryka, tyn-
kowanie. Tel. 698-264-691.

Ô Skup złomu i metali 
kolorowych, demontaż 
konstrukcji stalowych, 
ogrodzeń, pieców, maszyn 
itp. Możliwość dojazdu z 
wagą. Płatność gotówką. 
Bezpłatny transport. 
515-191-401.

 Ô REMONTY KLATEK 
SCHODOWYCH, malowanie, 
tapetowanie, gipsy, panele.  
Tel./fax 32 230-59-52, 
606-463-883.

 Ô WĘGIEL WORKOWANY 
orzech, eko-groszek, flot, 
dowóz do klienta. Tel. 515-
191-401.

dam pracę
 Ô Diakonia poszukuje 

opiekunów osób starszych w 
Niemczech. Rekrutacja: 515-
732-635, 696-616-105.

 Ô Szukamy pracowników 
budowlanych z dośw. w 
hydroizolacjach (papy, folie 
PCV). Tel. 535-174-856, 
mail: barel.managment@
gmail.com

 Ô Zatrudnimy Pracowników 
Grup Interwencyjnych. Wyma-
gany wpis KPOF, legitymacja 
osoby dopuszczonej do posia-
dania broni, prawo jazdy. Tel. 
32 204-82-27 wew. 2734.

 Ô Z.W. P.H.U. Simet Sp. 
z o.o. zzatrudni na stano-
wisko kontrolera jakości; 
wymagania: wykształ. min. 
śred., bdb znajomość rys. 
tech., doświadczenie, 
posługiwanie się przyrzą-
dami pomiarowymi. Tel. 32 
285-89-63

PUNKTY BEZPŁATNEJ DYSTRYBUCJI GAZETY MIEJSKIEJ: GLIWICE:  Andersa 20 – Market budowlany MAT-BUD, (wt); Chorzowska 44b – biurowiec Arenda, (wt); ; Góry Chełmskiej 15 – bud. 1-go U.S., 
(wt); Kościuszki 1 – Szpital ginekologiczno-położniczy (izba przyjęć), (wt); Krupnicza 2, sklep fotograficzny, (wt); Lipowa 3, C.H. FORUM – Carrefour (wejście); Młodego Hutnika – II U.S. – punkt ksero, (wt); Moniuszki 6 – 
drukarnia cyfrowa D&D, (wt); Nowaka Jeziorańskiego 1 – C.H. ARENA, Carrefour (wejście) (wt+pt); (wt); Nowaka Jeziorańskiego 15 – Norauto (wt); Pola Wincentego 16 – Inkubator Przedsiębiorczości, (wt); Poznańska 55 
– sklep, hurtownia Markor, (wt); Pszczyńska 133 – skład budowlany MAT-BUD, (wt); Pszczyńska 315 – C.H. Europa Centralna – piętro (wt); Reymonta 20 – sklep z tapetami i wykładzinami M&P, (wt); Rybnicka 47 – Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji, (wt); Rybnicka 207, Auchan (pasaż przy prawym wejściu) (wt+pt); Zwycięstwa 42 – Gliwickie Centrum Handlowe (pasaż główny); Zygmunta Starego 17 – Starostwo Powiatowe, (wt). 
 ZABRZE: De Gaulle'a 17 – Dom Muzyki i Tańca, (wt); Plutonowego R. Szkubacza 1A – C.H. M1 (Norauto), (wt); Powstańców Śląskich 7 – Urząd Miejski w Zabrzu, (wt); Szczęść Boźe – główny budynek 
i siedziba ZUS, (wt); Teatralny 12 Plac – C.H. Platan, (wt); Warszawski 10 Plac – ZBM TBS, (wt); Wolności 215 – Zabrzańskie Przeds. Wodociągów i Kanalizacji, (wt); Wolności 262 – Urząd Miejski w Zabrzu 
– Biuro Obsługi Klienta, (wt); Wolności 269 – biuro podróży Top Tur, (wt). PUNKT DYSTRYBUCJI GAZETY Z DODATKIEM TV: GLIWICE: Piłsudskiego 3 plac – redakcja GAZETY MIEJSKIEJ

NOWY ADRES 

W GLIWICACH

Ogłoszenie drobne można zamówić na 2 sposoby
w internecie w biurze

Na stronach serwisu
www.gazeta-miejska.pl
znajduje się formularz
nadania ogłoszenia.
Wystarczy go wypełnić
i wysłać, a płatność
przelać na konto
podane przy formularzu

Zapraszamy do
biura ogłoszeń 
w centrum gliwic,
przy Placu
Piłsudskiego 3
od poniedziałku
do piątku w
godz. 9.00-16.00

Koszt ogłoszenia – od 12 złotych (z VAT), a przy zamówieniach
pakietowych (10 lub 20 emisji) – już od 6 złotych za ogłoszenie 
o długości do 75 znaków.
Ogłoszenie zamówiony przez internet drukowane jest czcionką pogrubioną. 
Za dodatkowy kolor czcionki lub tła obowiązują dopłaty.

w wydaniu wtorkowym ukazują się ogłoszenia zamówione i opłacone* najpóźniej do poniedziałku,
godz. 12.00. * W przypadku zapłaty przelewem decyduje dzień i godzina potwierdzenia wpłaty na koncie wydawcy.

finanse
 Ô Ale pożyczka nawet w 24 

godziny. 660-794-479.

 Ô Do 25.000 zł na dowolny 
cel. Tel. 668-681-884.

 Ô EKSPRES gotówkowy! 
Pożyczymy do 25.000 zł! 
882-854-360.

zdrowie
 Ô Protezy w ramach NFZ bez 

czasu oczekiwania! Tel. 730-
710-102.

turystyka
 Ô NAJTAŃSZE PRZEJAZDY 

AUTOKAROWE, WCZASY 
(B.P. Bartuś), Zwycięstwa 
53a (wejście od ul. Fredry), 
32 231-73-86, 500-182-807.

auto-moto
 Ô Kupię wszystkie samo-

chody do 5 tys. zł. Dojazd do 
Klienta. Tel. 797-496-632.

 Ô AUTOSKUP - kupię każdy 
samochód osobowy i do-
stawczy. Tel. 32 793-94-11, 
660-476-276.

 Ô SKUP SKUTERÓW, MOTO-
ROWERÓW, MOTOCYKLI – w 
całości, na części. Nr tel. 
502-682-819.

 Ô AUTO SKUP dojazd gratis. 

GOTÓWKA od ręki. Osobowe 

i dostawcze. 509-046-998.

 Ô Kupię wszystkie samocho-

dy w całości i na części, do 

wyrejestrowania. Tel. 514-

077-737.

inne
 Ô Kupię radia, wzmacnia-

cze, kolumny itp., kolejki 

PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-

559.

Ogłoszenia
drobne 

również na
gazeta-miejska.pl

R E k l A m A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

R E k l A m A . . . .

R E k l A m A . . . .
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24h
DRAGON

Gliwice znalazły się na wyso-
kim trzecim miejscu spośród 
polskich miast. 

Nad Kłodnicą na 
tysiąc mieszkań-

ców wypada 67 lo-
kali komunalnych. 
Na pozycji lidera 
uplasowało się 

sąsiadujące Zabrze, 
gdzie na tysiąc 
mieszkańców 

przypada ponad 76 
miejskich lokali 
mieszkalnych. 

Wiceliderem klasyfikacji, opu-
blikowanej przez serwis „Ga-
zety Wyborczej”, został Bytom 
(średnio 75 mieszkań). Czwar-
ty w rankingu jest Wrocław, 
który do czołowej „trójki” 
traci dość sporo (60 miesz-
kań). Najmniejsze szanse na 
miejski lokal mają mieszkań-
cy Białegostoku (mniej niż 2 
mieszkania na tysiąc osób).

Skąd wynikają takie dyspropor-
cje pomiędzy trzema miastami 
aglomeracji śląskiej a resztą 
kraju? Przede wszystkim z loka-
lizacji sporych zakładów pracy, 
które zmniejszają zatrudnienie 
i pozbywają się służbowych 
kwater. Jak dowiedzieliśmy się 
w magistracie, Gliwice przeję-

ZABRZE
Liczba mieszkań komunalnych: 13 474

Średnia roczna liczba wybudowanych mieszkań w latach 2010-2014: 23

Mieszkania w trakcie budowy: 32

Mieszkania przydzielone w 2014 r.: 220

GLIWICE
Liczba mieszkań komunalnych: 12 391

Średnia roczna liczba wybudowanych mieszkań w latach 2010-2014: 56

Mieszkania w trakcie budowy: b.d.

Mieszkania przydzielone w 2014 r.: 85

Takich 
mieszkań 
u nas najwięcej
Zabrze i gliwice znalazły się w czołów-
ce rankingu miast Polski z największą 
liczbą mieszkań komunalnych w prze-
liczeniu ma mieszkańca. w gliwicach, 
w miejskich rękach znajduje się ponad 
12 tysięcy lokali mieszkalnych.

ły w ten sposób sporo lokali 
mieszkalnych, głównie z Buma-
ru, PKP czy kopalni. 

 – W szczytowym momencie 
miasto dysponowało 25 tysią-
cami mieszkań komunalnych. 
Obecnie jest to liczba rzędu 12-
13 tysięcy. Jak widać, połowę 
z nich udało nam się sprzedać 
– informuje nas Marek Jarzę-
bowski, rzecznik prezydenta 
Gliwic.
 
Póki co, wiele wskazuje na to, 
że takich mieszkań, oddawa-
nych za bezcen, będzie przyby-
wać. W ostatnich miesiącach 
spółka PKP zwróciła się do 
miasta z prośbą o przejęcie 
kolejnych lokali komunalnych. 
Są to mieszkania zlokalizowane 
głównie w dzielnicy Zatorze. 
 (mpp)

Do poważnie wyglądającego wypadku doszło w niedzielę niedaleko 
dawnej pętli tramwajowej. w rejonie ul. Dolnej wsi, po zderzeniu seata 
ibizy z nissanem almerą, ten drugi samochód wpadł do ostropki.

Do zdarzenia doszło około go-
dziny 17:00. 56-letnia kobieta 
kierująca nissanem najechała 
na tył seata. W wyniku zde-
rzenia nissan wypadł z drogi i 

zsunął się do Ostropki. Ranna 
została kierująca pojazdem i 
60-letni pasażer. Do momentu 
przyjazdu służb ratunkowych, 
poszkodowani sami zdołali 

wyjść z samochodu. 

Na miejscu interweniowały 
trzy zastępy straży pożarnej, 
pogotowie i policja. By wycią-

Po zderzeniu wpadli do Ostropki

gnąć pojazd z rzeczki strażacy 
wykorzystali specjalistyczny 
dźwig. Poszkodowani zostali 
odwiezieni do szpitala. Ich 
życiu nie zagraża niebezpie-
czeństwo.
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Jakie kluczowe inwestycje 
zaplanowano na 2016 rok? 
To przede wszystkim budowa 
Gliwickiego Centrum Nauki 
w sąsiedztwie kompleksu Ra-
diostacji. Na budowę obiektu, 
wzorowanego na warszawskim 
Centrum „Kopernik", miasto 
zakupiło teren o wielkości około 
12.000 metrów kw. 

W przyszłym 
roku zmoderni-
zowany zostanie 

plac Piłsudskiego. 
Miasto, w porozu-
mieniu z organami 

państwowymi, 
wyremontuje też 

Cmentarz Wojenny 
Armii Radzieckiej. 

Tradycyjnie, sporą część (około 
30 procent wszystkich wydat-
ków miasta) pochłoną inwesty-
cje drogowe. Do budżetu wpi-
sano, a właściwie przepisano 

inwestycje z lat poprzednich, 
których, z różnych względów, 
nie udało się uwzględnić – m.in. 
rondo na osiedlu Sikornik, za-
chodnią obwodnicę miasta czy 
budowę sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu Warszawska 
– Grottgera. Kolejne inwesty-
cje, które od lat „utrzymują” 
się w budżecie, to przebudowa 
skrzyżowań: Dworcowa – Dol-
nych Wałów – Jana Pawła II – 
Mikołowska – Dunikowskiego 
oraz Wieczorka – Daszyńskiego 
– Jasnogórska.

Dla entuzjastów bardziej eko-
logicznej formy transportu 
przewidziano budowę ścieżek 
do jazdy na rolkach, ścieżek 
rowerowych na odcinku Cen-
trum – Sośnica oraz w śla-
dzie kolejki wąskotorowej na 
odcinku od stacji Trynek do 
granic miasta.

Przypomnijmy, tegoroczny bu-
dżet był mniejszy od ubiegło-
rocznego. Taka sytuacja miała 
miejsce po raz pierwszy od 
dłuższego czasu. 

rok 2013 2014 2015 2016*

dochody (łącznie) 1 mld 314 mln zł 1 mld 550 mln zł 1 mld 360 mln zł 1 mld 037 mln zł

wydatki (łącznie) 1 mld 509 mln zł 1 mld 775 mln zł 1 mld 580 mln zł 1 mld 276 mln zł

deficyt 194 mln zł 224 mln zł 220 mln zł 219 mln zł

* – planowane

304 mln zł mniej wydadzą gliwiccy 
urzędnicy w przyszłym roku. Zmniej-
szą się zarówno wpływy do kasy mia-
sta, jak i miejskie wydatki. nieznacz-
nie spadnie także deficyt. Magistrat 
opublikował szczegółowy projekt 
budżetu na przyszły rok.

Wydamy mniej

W tym miejscu ma powstać 
Gliwickie Centrum Nauki

W przyszłym roku, 
pod tym względem 

będzie jeszcze 
gorzej. Zaplanowa-
ne wydatki z kasy 

miasta będą najniż-
sze od 2012 roku.

Skromniejszy budżet na przy-
szły rok jest raczej iluzją. Z cze-
go wynika taki stan rzeczy? 

Przed wszystkim z zamknięcia 
budowy Drogowej Trasy Średni-
cowej. Choć jest to inwestycja 
centralna, w niewielkim stopniu 
współfinansowana przez samo-
rządy, środki na jej opłacenie 
uwzględniane były w budżetach 

miejskich. Teraz, gdy tak spora 
inwestycja jest już praktycznie 
na zamknięciu, budżet jest 
„chudszy” o kwoty pokrywające 
budowę „średnicówki”.

Opublikowany na stronie in-
ternetowej miasta dokument 
jest na razie projektem budże-
tu, który może ulec niewielkim 
zmianom. Dokument będzie 

analizowany i omawiany na po-
szczególnych komisjach Rady 
Miasta, na których radni mogą 
wystosować uwagi do budżetu 
lub dopytać urzędników (skarb-
nika, naczelników wydziałów lub 
wiceprezydentów) o szczegóły. 
Przyjęcie budżetu odbędzie się 
na grudniowej lub styczniowej 
sesji Rady Miasta.

(mpp)

Z zewnątrz willa przykuwa uwa-
gę śnieżnobiałą elewacją. Przed 
budynkiem powstają chodniki, 
jest również parking. Na znaj-
dującym się przy willi skwerku 
w większości pozostawiono ist-
niejącą tam zieleń, posadzona 
zostanie także trawa. 

Diametralnie 
zmieniło się także 
wnętrze budynku, 

położono m.in. 
nowe tynki i pod-
łogi, wymieniono 
okna i instalacje. 

Choć w większości 
zachowano do-

tychczasowy układ 
pomieszczeń, 

przerobiono klatkę 
schodową. 

Co ważne, w willi zachowano 
zabytkowe elementy, takie jak 
drzwi wejściowe, kominek, a wła-

ściwie jego imitację, oddtworzo-
no wystrój sali konferencyjnej, 

a przed wejściem do budynku, 
znajdują się zabytkowe donice. 

Willa prawie gotowa...
w willi przy ul. Rybnickiej trwają prace wykończeniowe, 
koniec generalnego remontu zaplanowano na 30 listopa-
da. Budynek przeszedł gruntowną metamorfozę zarówno 
wewnątrz jak i w środku. 

Willa będzie sie-
dzibą gliwickich 

wodociągów 
w przyszłym roku. 

Okazałą willę postawił Ar-
thur Neumann w 1926 roku. 
Początkowo należała do ma-
jętnego rodu Neumannów, 
rodziny cieszącej się sporą 
estymą w Gliwicach. 

Neumannowie byli właści -
cielami drukarni oraz wyda-
wali gazetę „Der Oberschle-
sische Wanderer”. Archiwa 
gazety mieściły się właśnie 
w budynku przy ulicy Ryb-
nickiej 27.

Po wojnie zabytek zmieniał 
właścicieli i przeznaczenie. 
W ciągu kilkudziesięciu lat 
mieściło się tam sanatorium 
dla studentów Politechniki 
Śląskiej, przedszkole oraz 
Dom Współpracy Polsko-Nie-
mieckiej. 
Pięć lat temu Politechnika 
Śląska sprzedała okazałą 
willę spółce PWiK za ponad 
5,5 mln zł. 

Katarzyna Klimek
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Wysoka frekwencja 
jest znakiem rozpo-
znawczym dzielnic 
miasta położonych 
na jego obrzeżach, 
zamieszkanych przez 
stosunkowo niewielką 
liczbę mieszkańców. 
Na frekwencyjnym pudle, obok 
wilczego gardła i ligoty Za-
brskiej znalazł się także Boj-
ków (10%). Na przeciwległym 
biegunie uplasowała się Sośni-
ca i osiedle wojska Polskiego. 
W obu przypadkach do urn wy-
brało się mniej niż 2% upraw-
nionych mieszkańców. 

Tak niska frekwencja stawia 
znak zapytania nie tylko nad re-
prezentatywnością wyboru i rze-
czywistym zainteresowaniem 
najniższą, zinstytucjonalizowa-

ną formą samorządności 
w Polsce, ale też każe 
zapytać o odpowiednie 
nagłośnienie głosowania 
przez gliwicki Magistrat. 
Jeszcze przed wyborami 
pojawiały się sygnały 
o pobłażliwym traktowa-

niu wyborów przez urzędników. 
I rzeczywiście ciężar informowa-
nia o głosowaniu wzięły na sie-
bie media prywatne. „Miejski 
Serwis Informacyjny” ograniczył 
się do suchej, urzędowej infor-
macji, a na stronie Magistratu 
temat nie był eksponowany 
(nawet w wyborczy weekend). 

Indywidualnie wyniki kandydatów 
w znacznym stopniu uzależnione 
były od liczby mieszkańców da-
nej dzielnicy. Najwięcej głosów 
zdobyła radna Rady Miasta, od 

wielu lat związana z łabędzką 
radą dzielnicy – Krystyna Sowa 
(581 głosów). Kolejne miejsce 
przypadły Sabinie gorczycy-Ka-
maj (432) i ewie Mizerze (397).

Na kilku osiedlach 
wybory nie zostały 
przeprowadzone, 
bo zgłosiło się 15 
kandydatów, więc 
Rada powstała bez 

potrzeby głoso-
wania (Żerniki, 

Trynek, Obrońców 
Pokoju, Czechowi-
ce, Ostropa, Szobi-

szowice). 

Uciążliwe wahadło funkcjonu-
je w tym miejscu od końca 
sierpnia. Prace prowadzone 
są w związku z budową DTŚ. 
Nowy łącznik poprowadzi ufor-

mowanym nasypem do ronda 
u zbiegu ul. Dubois i Sienkie-
wicza. Będzie też komuniko-
wać jeden z wylotów średni-
cówki.

 – Są już nakładane warstwy 
ścieralne. Do końca miesią-
ca prawdopodobnie uda się 
przywrócić w tym miejscu nor-
malny ruch – informuje Danuta 

Na łosia w parku natknął się 
przechodzień, który powiado-
mił przebywających w parku 
na ćwiczeniach członków jed-
nostki strzeleckiej Związku 
Strzeleckiego Rzeczypospoli-
tej. Jak się okazało, przecho-
dzień również został zraniony, 
gdy próbował odciągnąć od 
zwierzęcia swojego rozjuszo-
nego psa. 

Strzelcy zabezpieczyli miej-
sce zdarzenia do czasu przy-
jazdu pracowników gliwickie-
go schroniska dla zwierząt, 
którzy przejęli opiekę nad 
zwierzęciem. Niestety dla 
potrąconego prawdopodob-
nie przez samochód łosia 
nie było już ratunku, zapadła 
decyzja o uśpieniu zwierzę-
cia. 

– Choć łoś to ogromne zwierzę, 
a ten znaleziony w gliwickim 
parku ważył co najmniej 300 
kilo, to w rzeczywistości jest 
bardzo delikatny. Uraz był na 
tyle poważny, że lekarze zde-
cydowali o tym, by przerwać 
męki zwierzęcia. Niestety, nie 
było szans na uratowanie łosia 
– informuje Jacek wąsiński 
z Leśnego Pogotowia.

Wybraliśmy radnych osiedlowych

Kandydaci z największą  
liczbą zdobytych głosów:

  1. Krystyna Sowa   581
  2. Sabina Gorczyca-Kamaj 432
  3. Ewa Mizera    397
  4. Renata Jaros    345
  5. Bernard Fic    305
  6. Grażyna Walter-Łukowicz 298
  7. Ryszard Malec  287
  8. Tadeusz Barcik  286
  9. Marcin Ziach  284
10. Paweł Jerzy Tyrakowski  277

w trzynastu gliwickich dzielnicach, w niedzielę odbyły się 
wybory do Rad osiedli. największe zainteresowanie głosowa-
niem wykazali mieszkańcy wilczego gardła i ligoty Zabrskiej, 
gdzie do urn udało się odpowiednio 21 i 19 procent uprawnio-
nych do oddania głosu.

Rady nie zostały utworzone 
w Brzezince i na osiedlu Po-
litechnika. 

Rady Osiedlowe pełnią funk-

cję pomocniczą w stosunku do 
Rady Miejskiej – mogą m.in. 
składać wnioski i wydawać opi-
nie np. w sprawach organizacji 
ruchu, inwestycji czy remontów. 

Organizują też życie społeczne 
i kulturalne na terenie osiedla. 
Funkcja radnego pełniona jest 
społecznie, członkowie nie 
otrzymują wynagrodzenia. 

Koniec wahadła jeszcze w listopadzie
Mamy kolejną dobrą wiadomość do kierowców. Jeszcze 
w listopadzie mają zostać zakończone prace na wiadukcie 
na ul. Bohaterów getta warszawskiego. 

Żak, rzecznik prasowy DTŚ 
S.A.

Przypomnijmy, cały odcinek G2 
DTŚ powinien być gotowy w po-
łowie grudnia. Kierowcy pojawią 
się na nim jednak dopiero wio-
sną 2016 roku, po dokonaniu 
stosownych odbiorów.

(msz)
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Dla łosia nie było  
ratunku

Ranny łoś, którego znaleziono w Parku Kultury i wypoczynku przy ul. cho-
rzowskiej w gliwicach, musiał zostać uśpiony. Zwierzę miało bardzo poważny 
uraz – złamanie kości biodrowej. Łoś został prawdopodobnie potrącony 
przez samochód, co więcej – już ranne zwierzę, dopadł pies. Decyzję o jego 
uśpieniu podjął wezwany na miejsce lekarz weterynarii.

Do tragicznego w skutkach wy-
padku doszło około godziny 
17:50. Kobieta przechodziła 
przez jezdnię od strony kościo-
ła. Gliwiczanki nie zauważył 
32-latek jadący volkswagenem 

caddy w kierunku centrum 
miasta. Kobieta została prze-
wieziona do szpitala, gdzie 
zmarła. Sprawca wypadku nie 
jest z Gliwic, pochodzi z wo-
jewództwa dolnośląskiego. 

Śmierć na pasach
85-letnia gliwiczanka została śmier-
telnie potrącona w niedzielę na ul. 
Toszeckiej w rejonie kościoła św. 
Bartłomieja.

W chwili potrącenia był trzeź-
wy. Policja ustala dokładne 
przyczyny wypadku.

To nie pierwsze tego typu zda-
rzenie w tym miejscu. Zwłasz-
cza po zmroku, przejście dla 
pieszych jest słabo widoczne, 
co w połączeniu z dużą pręd-
kością rozwijaną przez kierow-
ców na Toszeckiej, powoduje 
tragiczne skutki. 
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Choć Hala Gliwice jest dopiero 
w stanie surowym otwartym, 
już robi ogromne wrażenie. 
Obiekt prawdopodobnie uda 
się zamknąć na przełomie 
roku. Obecnie montowane są 
panele szklane o zielonkawym 
odcieniu, robotnicy kończą 
układanie akustycznego tynku 
na dachu budowli. Gotowe są 
już konstrukcje trybun okalają-
cych arenę. 

Prace trwają przy fasadach 
i elewacjach budynku, wy-
konywane są także roboty 
drogowe związane z zago-
spodarowaniem terenu pod 
przyszłe drogi i parkingi. Teraz 
do wykończenia pozostały pra-
ce instalacyjne, wentylacyjne, 
sanitarne i związane z central-
nym ogrzewaniem. 

Na elewacji Hali 
Gliwice zamon-

towany został już 
ekran ledowy. 

Inwestycja ma być 
gotowa pod  

koniec 2016 r.

Budowana przy ul. Akademickiej 
Hala widowiskowo-sportowa GLI-
WICE będzie jednym z najwięk-
szych tego typu obiektów w Pol-
sce. Będą mogły odbywać się 
tutaj koncerty, targi, kongresy 
i zawody sportowe rangi nie tyl-
ko krajowej ale także światowej. 
Inwestycja o wartości 340 mln 
zł ma być gotowa pod koniec 
2016 r. (kk)

50 tysięcy m3 wylanego żelbetu, 20 tysięcy ton zamon-
towanej stali zbrojeniowej, 8 tysięcy kolumn wzmacniają-
cych grunt i podtrzymujących obiekt, 150 km stalowych 
splotów linowych w dachu i 300 osób pracujących co-
dziennie nad budową Hali gliwice – te dane robią wraże-
nie. nie powinny jednak dziwić, bo w końcu w gliwicach 
powstaje jeden z największych widowiskowo – sporto-
wych obiektów w Polsce. 

Hala Gliwice się mieni... 
w barwach zieleni
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w Kulturalnej Ściądze każdy znaj-
dzie coś dla siebie. Repertuar kin, 
teatrów, koncerty muzyki rozrywko-
wej i poważnej, wystawy i spotkania. 
Z nami niczego nie przegapisz.

18.11  środa
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3
Mała sala
• 16.15 Sól ziemi
• 18.15 Moja matka
• 20.15 Imigranci
Duża sala
• 12.30 11 minut
• 16.30 Pilecki
• 18.00 Sufrażystka
• 20.00 11 minut

Kino Roma – Zabrze ul. Padlew-
skiego 4
• 18.00 Intruz
• 20.00 Intruz

Dom Muzyki i Tańca, Zabrze, ul. 
Gen. De Gaulle'a 17 

• 17.00 Cecylka 2015 - W pla-
cówkach salezjańskich dzień 
wspomnienia św. Cecylii zawsze 
obchodzony jest bardzo uroczyście. 
Już od czasów księdza Jana Bosko 
utalentowana muzycznie młodzież 
gromadziła się z tej okazji na spe-
cjalnych koncertach. Na tegoroczny 
koncert zapraszamy do Domu Mu-
zyki i Tańca. Widzom zaprezentuje 
się chór „Cantores Don Bosko” pod 
dyrekcją Szymona Cichonia. Impre-
zę uświetnią także soliści. Koncert 
poprowadzi salezjanin z Krakowa 
– ksiądz Andrzej Gołębiowski.

Galeria Café Silesia - Zabrze,  
ul. 3 Maja 6
• wystawa - Historia medycyny 
w kilku odsłonach

Muzeum Miejskie w Zabrzu,  
ul. Powstańców Śląskich 3

• wystawa "Roman Nowotarski. 
Malarstwo" 

Zamek Piastowski - Gliwice,  
ul. Pod Murami 2
• 9.00-16.00 wystawa "Ulicami 
w gliwicką przeszłość" 

Miejski Dom Kultury, Gliwice,  
ul. Barlickiego 3
• 17.30 Aniołowo – warsztaty pla-
styczne cz. 1 (sala 24). Warsztaty 
płatne 20zł na konto, zapisy telefo-
niczne: 32 232-69-54 wew. 27, 28 

Śląski Jazz Club – Gliwice, Ry-
nek 18 (wejście od pl. Inwalidów 
Wojennych 1)

• 20.00 Cocotier

Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Te-
atralny 1

• 19.00 Boże mój

19.11czwartek
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3
Mała sala • 16.15 Sól ziemi
• 18.15 Moja matka
• 20.15 Imigranci
Duża sala
• 16.30 Pilecki
• 18.00 Sufrażystka
• 20.00 Future Shorts Autumn 
2015 (krótki metraż)

Kino Roma – Zabrze ul. Padlew-
skiego 4
• 18.00, 20.00 Intruz

Galeria Café Silesia - Zabrze, ul. 
3 Maja 6
• wystawa - Historia medycyny 
w kilku odsłonach

Muzeum Miejskie w Zabrzu, ul. 
Powstańców Śląskich 3
• wystawa "Roman Nowotarski. 
Malarstwo"

Zamek Piastowski - Gliwice, ul. 
Pod Murami 2
• 10.00-16.00 wystawa "Ulicami 
w gliwicką przeszłość" 

20.11 – piątek
Gliwicki Teatr Muzyczny - Gli-
wice, ul. Nowy Świat 55/57 
Tel.:32 230 67 18 / 32 232 11 01

• 18.30 Rodzina Addamsów
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3
Mała sala
• 16.15 Moja matka
• 18.15 Imigranci
• 20.00 W cieniu kobiet
Duża sala
• 16.00 Sufrażystka
• 18.00 Steve Jobs
• 20.15 Steve Jobs

Kino Roma – Zabrze ul. Padlew-
skiego 4
• 18.00 Agnieszka
• 20.00 Agnieszka
Dom Muzyki i Tańca, Zabrze, ul. 
Gen. De Gaulle'a 17 

• 19.00 Strauss Gala

Galeria Café Silesia - Zabrze, ul. 
3 Maja 6
• wystawa - Historia medycyny 
w kilku odsłonach
Muzeum Miejskie w Zabrzu, ul. 
Powstańców Śląskich 3

• wystawa "Roman Nowotarski. 
Malarstwo"
Zamek Piastowski - Gliwice, ul. 
Pod Murami 2
• 10.00-16.00 wystawa "Ulicami 
w gliwicką przeszłość" 

Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Te-
atralny 1

• 18.00  Wysokie napięcie

Galeria Café Silesia - Zabrze, ul. 
3 Maja 6
• wystawa - Historia medycyny 
w kilku odsłonach

Muzeum Miejskie w Zabrzu, ul. 
Powstańców Śląskich 3
• wystawa "Roman Nowotarski. 
Malarstwo"

Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 8a
• 11.00 Muzeum baśni – nowy 
cykl warsztatów dla najmłod-
szych! Muzeum – miejsce, nad 
którym czas nie ma władzy, a zabytki 
opowiadają o skarbach i sekretach 
przeszłości. Można się tam spotkać 
z historią, a czasami i z… baśnią. Bo 
Muzeum to wymarzona przestrzeń, 
aby rozwinąć skrzydła wyobraźni. 
Dlatego właśnie w nowym cyklu 
zajęć dla najmłodszych – Muzeum 
baśni – wizyta na wystawie stanie 
się dla nas pretekstem do snucia 
opowieści. Scenerią do tworzenia 
baśni stanie się ekspozycja Świat 
japońskich rycerzy – duch wojow-
nika i kunszt artysty. 
Zapraszamy dzieci od lat 6-ciu 
do 9-ciu wraz z rodzicami. Wstęp 
wolny, ze względu na ograniczoną 
ilość miejsc prosimy o zapisy pod 
numerem telefonu 783 560 006.

Zamek Piastowski - Gliwice, ul. 
Pod Murami 2
• 11.00-17.00 wystawa "Ulicami 
w gliwicką przeszłość" 
Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Te-
atralny 1

• 18.00  Obywatel K.

Długo oczekiwany finał fenomenalnych „Igrzysk śmierci”, największej 
filmowej serii ostatnich lat! W ekranizacji powieści Suzanne Collins 
wzięli udział zdobywczyni Oscara Jennifer Lawrence, Woody Har-
relson, Liam Hemsworth, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman 
i Donald Sutherland. Katniss Everdeen i przywódcy Dystryktu 13 
rozpoczynają wielką ofensywą przeciwko Kapitolowi. Walka toczy się 
już nie tylko o przetrwanie, ale o przyszłość całego narodu. Katniss 
wspierana przez Gale’a (Liam Hemsworth), Finnicka (Sam Claflin) 
oraz Peetę (Josh Hutcherson) planuje zamach na Prezydenta Snowa 
(Donald Sutherland). Bezwzględni wrogowie i moralne wybory, 
przed którymi stanie Katniss, będą dla niej większym wyzwaniem 
niż cokolwiek, co wcześniej przeżyła na arenach Głodowych Igrzysk.

21.11 sobota
Gliwicki Teatr Muzyczny - Gli-
wice, ul. Nowy Świat 55/57 
Tel.:32 230 67 18 / 32 232 11 01

• 18.30 Rodzina Addamsów

Kino Roma – Zabrze ul. Padlew-
skiego 4
• 18.00, 20.00 Agnieszka

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3
Mała sala • 16.15 Moja matka
• 18.15 Imigranci
• 20.00 W cieniu kobiet
Duża sala
• 15.45 Steve Jobs
• 18.15 Lulu (opera)

Dom Muzyki i Tańca, Zabrze, ul. 
Gen. De Gaulle'a 17 
• 17.00 Uroczysty koncert  
z okazji 65. rocznicy powstania 
Filharmonii Zabrzańskiej 
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22.11 niedziela
Gliwicki Teatr Muzyczny - Gli-
wice, ul. Nowy Świat 55/57 
Tel.:32 230 67 18 / 32 232 11 01
• 17.00 Rodzina Addamsów

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3
Mała sala • 16.15 Moja matka
• 18.15 Imigranci
• 20.00 W cieniu kobiet
Duża sala
• 18.00 Mistrzowskie interpreta-
cje koncert Gliwickiej Orkiestry 
Kameralnej 
• 20.15 Steve Jobs

Kino Roma – Zabrze ul. Padlew-
skiego 4
• 18.00, 20.00 Agnieszka

Dom Muzyki i Tańca, Zabrze, ul. 
Gen. De Gaulle'a 17 

• 16.00 Po naszymu, czyli po ślą-
sku. Jubileuszowa 25. już edycja 
konkursu „Po naszymu, czyli po 
śląsku”, W tym roku konkursowa 
gala o tytuł „Strzybnego Ślązoka” 
odbędzie się 22 listopada o godz. 
16.00 w Domu Muzyki i Tańca 
w Zabrzu.

Galeria Café Silesia - Zabrze, ul. 
3 Maja 6
• wystawa - Historia medycyny 
w kilku odsłonach

24.11 – wtorek
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3
Mała sala 
• 16.15 Moja matka
• 18.15 Imigranci
Duża sala
• 17.00 Wodzirej
• 20.00 W cieniu kobiet

Kino Roma – Zabrze ul. Padlew-
skiego 4
• 18.00, 20.00 Agnieszka

Galeria Café Silesia - Zabrze,  
ul. 3 Maja 6
• wystawa - Historia medycyny 
w kilku odsłonach

Muzeum Miejskie w Zabrzu,  
ul. Powstańców Śląskich 3
• wystawa "Roman Nowotarski. 
Malarstwo"

Zamek Piastowski - Gliwice,  
ul. Pod Murami 2
• 9.00-15.00 wystawa 
"Ulicami w gliwicką przeszłość" 

Teatr Nowy w Zabrzu, 
Plac Teatralny 1
• 11.00 Balladyna

Proponujemy wykonanie świątecznych drobiazgów  z gliny. Mogą to być 
przedmioty związane z dekoracją wigilijnego stołu takie jak ozdobne naczy-
nia i figurki, oraz dekoracje świąteczne domu: świeczniki, zawieszki, w tym 
tytułowe figurki aniołów: „latających"stojących, siedzących, leżących....  
Zapewniamy profesjonalną pomoc, ciepłą atmosferę i … gorącą herbatę. 
 
Anioły stojące, siedzące, fruwające, grające oraz takie jakie wyobraźnia dyk-
tuje wykonane własnoręcznie będą najpiękniejszą dekoracją Twojego domu.

MAŁE LUB DUŻE – ULEP ANIOŁY STRÓŻE!

Pracownia Rzeźby i Ceramiki Stowarzyszenia Forum Ceramików 

Zapraszamy na weekendowe warsztaty:  
21.11, 22.11, 28.11, 29.11, 05.12, 06.12, 12.12, 13.12 

Wszystkie zajęcia odbywać się będą w godzinach od 15:00 do 17:00 
Obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona.
 
Stowarzyszenie Forum Ceramików 
Pracownia Rzeźby i Ceramiki, Gliwice, ul. Ziemowita 1; 
tel. 608 724 022 ; email: artceramika@ gmail.com 
Więcej szczegółów na: http://s.cuforum.pl oraz na Facebook/CuForum

Anielskie 
warsztaty 2015

Już czas na świątecz-
ne prezenty. W związ-
ku z tym, zapraszamy 
tradycyjnie na  
anielskie warsztaty  
ceramiczne!

Zamek Piastowski - Gliwice, ul. 
Pod Murami 2
• 11.00-16.00 wystawa "Ulicami 
w gliwicką przeszłość" 

Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Te-
atralny 1
• 16.00 Bajkowa niedziela
• 18.00 Obywatel K.

Górnośląskie Centrum Edukacyj-
ne, Gliwice, ul. Okrzei 20
• 17.00 Teatr MAGAZYN za-
prasza na spektakl „Cudowna 
Broń”. Spektakl w ramach cyklu 
“Teatralna jesień na Zatorzu”, 
wstęp wolny. 

23.11 poniedz.
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3
Mała sala
• 16.15 Moja matka
• 18.15 Imigranci
• 20.00 W cieniu kobiet
Duża sala
• 16.00 Sufrażystka

• 18.00 Steve Jobs
• 20.15 Steve Jobs

Kino Roma – Zabrze ul. Padlew-
skiego 4
• 16.00 We dwoje zawsze raźniej 
- kino dla seniorów 
• 18.00 Agnieszka
• 20.00 Agnieszka
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– Od inaugurującego działalność 
koncertu w październiku 1950 
roku, do czasów dzisiejszych, 
zespół przeszedł długą drogę, 
znaczoną nazwiskami muzyków, 
artystycznych szefów, wybitnych 
solistów i dyrygentów, przyjaciół, 
mecenasów kultury oraz zwykłych 
społeczników. Była to także droga 
kilkunastu tysięcy różnych kon-
certów, dawanych melomanom 
w wielu salach koncertowych 
w kraju i na świecie – wspomina 
Sławomir chrzanowski, dyrektor 
i dyrygent filharmonii, który pia-
stuje tę funkcję od 25 lat.
Orkiestra Symfoniczna Filharmo-

nii Zabrzańskiej liczy obecnie 60 
muzyków, którzy wykonują m.in. 
utwory klasycyzmu i romantyzmu. 
Chętnie sięgają po dzieła współ-
czesne, szczególnie kompozytorów 
szkoły śląskiej. W stałych cyklach 
prezentowane są estradowe wy-
konania oper i operetek. – Mamy 
stale w repertuarze kilka różnych 
programów z muzyką popularną, 
filmową, jazzową, musicalową, di-
xielandową i rozrywkową – wylicza 
Sławomir Chrzanowski. 
Ważnym elementem działalności 
filharmonii są cykliczne koncerty 
dla przedszkolaków oraz uczniów 
szkół podstawowych i średnich. - 

Nasze koncerty szkolne, czy jak 
kto woli lekcje muzyczne, w swoim 
głównym założeniu mają uczulać 
młodego człowieka na piękno mu-
zyki jako jednej ze sztuk. Staramy 
się ją w maksymalnie profesjonal-
ny i przystępny sposób przybliżać, 
tłumaczymy istotę gry na instru-
mentach, pokazujemy specyfikę 
pracy muzyka w orkiestrze sym-
fonicznej, staramy się zachęcić 
do słuchania w jak najszerszym 
tego słowa znaczeniu – tłumaczy 
Sławomir Chrzanowski.
Uroczysty koncert z okazji 65. 
rocznicy powstania Filharmonii 
Zabrzańskiej zaplanowano na so-

botę 21 listopada. Jubilatom to-

warzyszyć będą na scenie Domu 

Muzyki i Tańca wyjątkowi goście. 

– Za klawiaturą fortepianu zasiądzie 

Adam Makowicz. legenda polskiej 

pianistyki oraz jazzu. Chcemy mu-

zycznie przypomnieć naszą historię, 

uhonorować najbardziej zasłużo-

nych pracowników, raz jeszcze 

spotkać się z dawno niewidzianymi 

przyjaciółmi – zapowiada Sławomir 

Chrzanowski.

Podczas urodzinowego koncertu 

usłyszymy m.in. „Błękitną rapso-

dię” George’a Gershwina. Począ-

tek gali o godzinie 17. (hm) 

w swoim repertuarze ma zarówno dzieła największych kompozytorów, jak i utwory muzyki 
rozrywkowej oraz filmowej. Zachwyca koneserów i najmłodszych, których konsekwentnie 
wprowadza w świat sztuki. Filharmonia Zabrzańska świętuje jubileusz 65-lecia istnienia. 

urodzinowy koncert odbędzie się w najbliższą sobotę w Domu Muzyki i Tańca.

Filharmonia zabrzańska Świętuje  
w tym tygodniu swój jubileusz

ZacHWycają 
OD 65 laT

orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Zabrzańskiej tworzy 60 muzyków

Ponad trzystu absolwentów za-
brzańskiego wydziału Śląskie-
go uniwersytetu Medycznego 
odebrało dyplomy ukończenia 
studiów. uroczyste dyplomato-
rium tradycyjnie już odbyło się 
w Domu Muzyki i Tańca.

– To dzień szczególnej wagi 
zarówno dla absolwentów, jak 
i nasz wszystkich. To zamknię-
cie kilkuletniego okresu nauki, 
za który my zbieramy recen-
zje – podkreśla prof. Maciej 

Misiołek, dziekan Wydziału 
Lekarskiego z Oddziałem Le-
karsko-Dentystycznym Śląskie-
go Uniwersytetu Medycznego 
w Zabrzu. – Nasi absolwenci to 
nasza wizytówka – dodaje.
Na widowni Domu Muzyki i Tań-
ca zasiedli ubrani w efektowne 
togi i birety absolwenci kierun-
ków lekarskiego, lekarsko-denty-
stycznego i ratownictwa medycz-
nego. Towarzyszyli im najbliżsi. 
Młodzi lekarze złożyli uroczyste 
ślubowanie, a później odbierali 

na scenie dyplomy ukończenia 

studiów.

Przypomnijmy, że Wydział Lekar-

ski z Oddziałem Lekarsko-Denty-

stycznym w Zabrzu był do 1971 

r. jedynym wydziałem Śląskie-

go Uniwersytetu Medycznego 

(wcześniej Śląskiej Akademii 

Medycznej). Został utworzony 

w 1948 r. i stał się bazą dla 

powołania kolejnych wydziałów 

uczelni.  (hm)

młodzi lekarze już z dyplomami
uRocZySTe DyPloMaToRiuM aBSolwenTów ŚląSKiego uniweRSyTeTu MeDycZnego

absolwenci odbierają dyplomy na scenie DMiT

Za pulpitem dyrygenckim Sławomir chrzanowski


