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REKLAMA

dok. ze str. 1

Oto li sta lau re atów (al fa be tycz -
nie): 

1. Ge rard drozd – uzna ny
w świe cie kom po zy tor mu zy ki gi ta ro -
wej, twór ca i dy rek tor ar ty stycz ny
Mię dzy na ro do we go Gli wic kie go Fe -
sti wa lu Gi ta ro we go 

2. mi chał ek kert – dok tor na uk
me dycz nych, me ne dżer służ by zdro -
wia, pre zes szpi ta la w Knu ro wie, ini -
cja tor utwo rze nia In sty tu tu Ko sme to -
lo gii i Ba dań Le ków, któ ry pro wa dzi
dzia łal ność szko le nio wą oraz na uko -

wo -ba daw czą, ini cja tor wie lu pro -
gra mów, jak obec nie pro wa dzo ny
w Knu ro wie pro jekt ba daw czy w za -
kre sie na mna ża nia ko mó rek ma cie rzy -
stych 

3. iwo Na ewer tow ska -me -
Ner – nie stru dzo na pro pa ga tor ka
mu zy ki chó ral nej w po wie cie gli -
wic kim, zna na z wy nie sie nia jej
na naj wyż szy po ziom kra jo wy
i mię dzy na ro do wy, za ło ży ciel ka
je dy ne go na te re nach wiej skich Ze -
spo łu Mu zy ki Daw nej Ti bia rum
Scho la res

4. Gli wic kie ceN trum edu ka -
cyj No -re ha bi li ta cyj Ne – od 25 lat

zaj mu je się re ali za cją i bu do wa niem
zin te gro wa ne go sys te mu opie ki
na dzieć mi nie peł no spraw ny mi i ich
ro dzi na mi, ini cja tor wie lu no wa tor -
skich me tod te ra peu tycz nych, pro -
gra mów zdro wot nych i ak cji spo -
łecz nych 

5. da miaN kał do Nek – ar chi -
tekt, wła ści ciel gli wic kiej pra cow ni ar -
chi tek to nicz nej ProjArch, któ ra w cią -
gu ostat nich lat przy go to wa ła wie le
ogól no pol skich re ali za cji, twór ca kon -
cep cji pierw sze go ślą skie go wo oner -
fu (ul. Wie czor ka) 

6. krzysz tof ko by liń -
ski – kom po zy tor, ani ma tor kul tu ry,

twór ca i dy rek tor fe sti wa li PalmJazz
i Fil har mo nia oraz Cen trum Kul tu ry
Ja zo via

7. da riusz opo ka – pre zes Sto -
wa rzy sze nia GTW, od 21 lat za an ga -
żo wa ny w fi na ły WOŚP w Gli wi cach,
po my sło daw ca Cen trum Roz wo ju
Dzie ci i Mło dzie ży Bu me rang 

8. krzysz tof siw czyk – gli -
wic ki po eta, ese ista i kry tyk li te rac -
ki, lau re at wie lu na gród li te rac kich,
w tym naj bar dziej pre sti żo wych, jak
ta przy zna wa na przez Fun da cję Ko -
ściel skich czy Na gro da Li te rac ka
Gdy nia, któ rą otrzy mał za esej „Ko -
ło miej sca”

9. le szek strze lec ki – le karz,
spe cja li sta me dy cy ny pa lia tyw nej,
od po cząt ku zwią za ny z gli wic kim Ho -
spi cjum Mi ło sier dzia Bo że go, czło -
wiek wiel kie go ser ca, ze wspa nia łym
po dej ściem do pa cjen tów ter mi nal nie
cho rych 

10. warsz tat miej ski – sto wa -
rzy sze nie, któ re stwo rzy ło w Gli wi -
cach prze strzeń spo łecz ną do pra cy dla
ma ke rów (maj ster ko wi czów, twór -
ców, ar ty stów), w któ rej re ali zu ją
pro jek ty spo łecz ne – ro bo cze i warsz -
ta to we, or ga ni zu ją im pre zy ak ty wi zu -
ją ce gli wi czan do dzia ła nia w ob sza -
rze ru chu „ma ke” i maj ster ko wa nia

21. edy cja ple bi scy tu „No win Gli wic kich” 

kto zo sta nie Gli wi cju szem 2017? 
Wy bra li śmy fi na ło wą dzie siąt kę 

dok. ze str. 1

No mi na cje za 2017 ro ku w ka te -
go rii Zło ty Gwóźdź otrzy ma ły: re -
no wa cja bu dyn ku sta rej pocz ty,
Gli wic ki Ro wer Miej ski, are na lek -
ko atle tycz na na osie dlu Ko per ni ka,
otwar cie je dy ne go w Pol sce mi ni ko -
mi sa ria tu przy ul. Pszczyń skiej oraz
re wi ta li za cja bu dyn ku przy ul. Ryb -
nic kiej – sie dzi by gli wic kiej pod -
stre fy eko no micz nej. 

Ka te go rię Za rdze wia łe go Gwoź -
dzia re pre zen to wa ły: plac po sy na -
go dze ja ko par king, dro ga ro we ro -
wa w cen trum mia sta ja ko tor prze -
szkód dla ro we rzy stów, brak na le -
ży te go oświe tle nia przejść dla pie -
szych, plac Pia stów – an ty wi zy -
tów ka mia sta oraz za mu ro wa ny tu -
nel przy ul. Bo ha te rów Get ta War -
szaw skie go.

Zdo byw cą Zło te go Gwoź dzia,
z 256 gło sa mi, zo stał Gli wic ki Ro -
wer Miej ski, dru gie miej sce 
(219 gło sów) przy pa dło re no wa cji
bu dyn ku sta rej pocz ty, a trze cie
(88 gło sów) – are nie lek ko atle tycz -
nej na os. Ko per ni ka. Miej sce
czwar te (33 gło sy) otrzy mał mi ni ko -
mi sa riat przy ul. Pszczyń skiej. Naj -
mniej gło sów (31) przy pa dło re wi -
ta li za cji sie dzi by pod stre fy eko no -
micz nej. 

Za rdze wia ły Gwóźdź otrzy mał
plac Pia stów, któ ry od lat jest an ty -
wi zy tów ką mia sta. Nie po do ba się
on 300 oso bom. Na dru gim miej scu
(129 gło sów) zna lazł się za mu ro wa -
ny tu nel przy ul. Bo ha te rów Get ta
War szaw skie go, a o trze cią lo ka tę
wal czy ły: plac po sy na go dze ja ko
par king i brak na le ży te go oświe tle -
nia przejść dla pie szych. Sied mio -
ma gło sa mi wy grał plac po sy na go -
dze (77). Pią te miej sce (52) przy pa -
dło dro dze ro we ro wej w cen trum
mia sta, bę dą cej to rem prze szkód
dla ro we rzy stów. 

Wy bie ra li czy tel ni cy. Roz strzy gnę li śmy ple bi scyt na naj lep szą i naj gor szą in we sty cję w Gli wi cach.

Zło ty Gwóźdź dla ro we ru miej skie go, 
Za rdze wia ły – dla pla cu Pia stów

www.facebook.com/
NowiNyGliwickie


