KULTURALNA ŚCIĄGA
Na pianinie będzie im akompaniować Renata Břeškowá Heczková, wykładowca
Szkoły Muzycznej w Czeskim
Cieszynie. W programie m.in.
Walc Es-dur Fryderyka Chopina, Du holde Kunst Franciszka Schuberta oraz przedwojenny dixieland.

Gliwicki Teatr Muzyczny zaprasza na
styczniowy Krakowski Salon Poezji. Co w programie? Piosenki i wiersze, które
dla warszawskiego kabaretu
Qui Pro Quo pisali między
innymi Julian Tuwim i Marian
Hemar.
Goście usłyszą utwory napisane dla Miry Zimińskiej, Hanki Ordonówny, Eugeniusza
Bodo, Adolfa Dymszy. Tym
razem w wykonaniu aktorów
Sceny Polskiej Těšínskieho
Dívadla, jedynego zawodowego teatru poza granicami
naszego kraju, grającego w
języku polskim.

Stary Hufiec jak nowy

Dawną siedzibę hufca
wystawiono na sprzedaż. We wrześniu
2010 roku, za około
milion zł, budynek o
powierzchni 513 m
kw. nabył prywatny
inwestor.
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Nowy inwestor postanowił
nawiązać do tradycji miejsca
– stąd nazwa „Stary Hufiec”
zaproponowana, po konsultacjach, przez komendanta
hufca. W budynku znajdzie się
również gablotka poświęcona
harcerstwu, a część zysków z
wynajmu pomieszczeń inwestor wpłaci na konto gliwickich
harcerzy.

Teraz w odnowionym
budynku mieścić
będzie się szkoła
języków obcych oraz
lokal gastronomiczny
serwujący sushi.

- Wielu ludzi uważało zakup budynku za błędną decyzję. Nieruchomość nie była tania, a w
R

- Jedynym żądaniem sąsiada,
jest to, byśmy nie prowadzili lokalu gastronomicznego.
Dziwi nas to, ponieważ mała
restauracja sushi, do której
na lunch przychodzić będą
biznesmeni czy prawnicy, nie
będzie źródłem hałasu. Gdyby
nie jego protesty, to zakończylibyśmy remont jakieś pięć
miesięcy temu. Przez to jesteśmy stratni około 70 tys. zł. Te
straty wynikają z umów, jakie
podpisaliśmy z kontrahentami,
m.in. z restauracją, która miała zostać otwarta 1 sierpnia
ubiegłego roku – tłumaczy Rafał Franz.

Podczas trwającego od stycznia ubiegłego roku remontu,
wykonano izolację fundamentów, utwardzono działkę, a
teren wokół zostały wyłożony
kostką brukową. Podłączono
także kanalizację.

To właśnie przeciwko lokalizacji restauracji sushi na jednej
.
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Gliwicki Teatr Muzyczny i Opera
Śląska zapraszają na „The
Beatles & Queen” - fenomenalny musical w wykonaniu
aktorów Gliwickiego Teatru
Muzycznego i Opery Śląskiej
z Bytomia.
Jest to historia dwóch legendarnych, jakże innych od
siebie zespołów, które na
zawsze zmieniły obraz świata
masowej rozrywki - The Beatles i Queen. Artyści zabiorą
widzów w taneczną podróż,

Lidia Chrzanówna i Grzegorz
Widera zaprezentują m.in.
utwory Czy Pani Marta jest
grzechu warta, Każdemu wolno kochać, Ostatnia niedziela, Pamiętam twoje oczy, Czy
ty wiesz moja mała, Grande
Valse Brillante, Przy okrągłym stole, Ostatnia dziewica,
Ewa, Dieta i Karta z dziejów
ludzkości.

z kondygnacji protestuje sąsiad, mieszkający we wschodniej, patrząc od ulicy Kościuszki, części nieruchomości.

sam remont włożyliśmy sporo
pieniędzy. Wewnątrz budynek
znajdował się w opłakanym
stanie. W piwnicy było 90 cm
wody, grzyb „spacerował“ między piętrami, stropy się waliły,
a dach był otwarty przez kilka
miesięcy – wylicza Rafał Franz,
pełnomocnik inwestora.

Przypomnijmy, Hufiec Ziemi
Gliwickiej opuścił nieruchomość przy ul. Długosza 2 w
2009 roku, ponieważ gliwicki
magistrat nie przedłużył umowy użyczenia. Powodem był zły
stan techniczny. Wewnętrzne
stropy były przegnite, a ekspertyza budowlana jednoznacznie
wykazała, że istniało nawet
zagrożenie zawalenia się budynku. Harcerze zmuszeni byli
przenieść się na aleję Przyjaźni.

Powrót
fenomenalnego
musicalu

Fot. Materiały GTM/Tomasz Zakrzewski

Piękna willa położona przy skrzyżowaniu
ulic Długosza i Kościuszki powoli odzyskuje
dawny blask. W okazałym budynku dawnej
siedziby harcerzy, znajdą się wkrótce
pomieszczenia biurowo-usługowe.

POEZJA ŚPIEWEM PODSZYTA - już 15 stycznia
w GTM przy Nowym Świecie. Bilety: 1 zł.
------------------------

The Beatles
& Queen
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w czasie której zapoznają
ich z historią obu kultowych
zespołów oraz – co najważniejsze – z ich przebojami.
A wszystko to w żywiołowej
choreografii i sugestywnej
oprawie plastycznej. Dla jednych będzie to nostalgiczna
wyprawa w przeszłość, dla
innych – opowieść o tym,
jak muzyka przekracza granice między pokoleniami. Dla
wszystkich – wieczór pełen
niezapomnianych wrażeń.

The Beatles&Queen

7, 18 i 19 stycznia (wtorek,
środa i czwartek) godz.
18.30 - scena GTM przy Nowym Świecie.
Bilety od 25-40 zł.
------------------------

Co leci w Amoku?
Wiele
interesujących
propozycji
ma dla mieszkańców Kino
Amok. Już oglądać można
film „W ciemności” - najnowsze dzieło Agnieszki Holland,
z rewelacyjną rolą Roberta
Więckiewicza, który jest polskim kandydatem do Oscara
w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny.
13 stycznia kino zaprasza na
thriller psychologiczny z Tildą Swinton nominowaną do
Złotego Globu za główna rolę
żeńską - „Porozmawiajmy o
Kevinie”.
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Poezja śpiewem
podszyta

