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ZABRZE

ROKITNICA M-2, 30 m2, 85 tys.
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wymieniona instalacja wodno-
kanalizacyjna. Tel. 0793-943-636
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domu w szeregowej zabudowie. 
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Mieszkanie bez czynszowe!

TATARKIEWICZA M-4,63 m2,195tys
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.Bdb. stan techniczny. Wszystkie 
okna nowe PCV oraz nowe drzwi 
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Tel. 0793-943-636

GLIWICE
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oraz dwóch toalet. Ogrzewanie 
gazowe z piecem 2-funkcyjnym. Po 
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kominowe  przystosowane do 
instalacji ogrzewania gazowego. 
Tel. 0796-203-097

KNURÓW

MARYNARZY, M-3 49 m2, 150 tys.
Dwupokojowe mieszkanie na 4 
������	 �	 ������	 "#����	 @��(���	 �	
������	 ��������	 �	 ���	
Nieprzechodnie pokoje. Przestronny 
przedpokój. Balkon. Ogrzewanie i 
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Tel. 0793-679-367

SZARYCH SZEREGÓW, M-4 59 m2

Przestronne trzypokojowe 
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AL. PIASTÓW, M-4 70 m2, 155 tys.
Czteropokojowe mieszkanie na 7 w 
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W zabytkowym budynku
dawnej biblioteki Don-
nersmarcków trwaj¹ 
ostatnie prace wykoñ- 
czeniowe. Na miejscu s¹ 
ju¿ zbiory biblioteczne 
muzyków, wyposa¿enie 
biur i estrady, montowa-
ny jest system kompu-
terowy. Jednym s³owem 
trwaj¹ gor¹czkowe 
przygotowania do uro-
czystego otwarcia nowej 
siedziby Filharmonii 
Zabrzañskiej. 

Muzycy na w³asn¹ siedzibê czeka-
li 60 lat, ale za to teraz do dyspo-
zycji bêd¹ mieli jeden z najlepiej 
wyposa¿onych i najpiêkniejszych 
budynków w mieœcie. 

- Budynek jest piêkny, a wnêtrza 
odrestaurowane ze smakiem 
i bardzo stylowe. Czekamy na 
przeprowadzkê z niecierpliwoœci¹ 
– przyznaje S³awomir Chrza-
nowski, dyrektor Filharmonii. 
- Najwa¿niejsze jest dla nas 
to, ¿e wreszcie bêdziemy prze- 
prowadzaæ próby i koncertowaæ 
w tym samym miejscu. Do tej 
pory musieliœmy korzystaæ z 
goœcinnoœci szkó³, teatru lub 
Domu Muzyki i Tañca. Zniknie 
wreszcie problem transportu 
- ci¹g³e przenoszenie siê z miej-
sca na miejsce by³o nie tylko 
bardzo uci¹¿liwe dla muzyków, 
ale równie¿ nara¿a³o sprzêt na 

Filharmonicy doczekali się 
siedziby

zniszczenia.
Prawie stuletni budynek prze- 
szed³ generalny remont – i choæ 
zmieni³o siê w nim praktycznie 
wszystko, z pomoc¹ archiwal-
nych zdjêæ uda³o siê odtworzyæ 
jego dawny charakter. 

Choæ nowa siedziba filharmonii 
jest niewielka, muzycy bêd¹ mieli 
do dyspozycji salê koncertow¹ z 
balkonem, która pomieœci 200-
-osobow¹ publicznoœæ. Poza tym 
w budynku znajduje siê sala do 
prób, garderoba i biblioteczka 
po³¹czona z archiwum. Trzykon-
dygnacyjny budynek zosta³ rów-
nie¿ dostosowany do potrzeb 
osób niepe³nosprawnych. 
Koszt prac adaptacyjnych to po-
nad 9 mln z³, z czego prawie 6 

mln z³ do³o¿y³a Unia Europejska.
 
- To dla miasta bardzo wa¿na 
inwestycja – mówi Ma³gorzata 
Mańka -Szulik, prezydent miasta. 
- Usytuowanie tej instytucji kultu-
ry wpisuje siê koncepcjê tworze-
nia kwarta³u sztuki, przysz³ego 
„serca miasta”, w sk³ad którego 
wchodz¹ ju¿ Teatr Nowy i Galeria 
„Impresja”.
Filharmonicy do nowej siedziby 
wprowadz¹ siê ju¿ w najbli¿szym 
tygodniu, tak by próby przed 
dwoma uroczystymi koncertami 
inauguracyjnymi mog³y odbyæ siê 
ju¿ w nowym miejscu. Pierwszy 
z koncertów muzycy zagraj¹ 24 
kwietnia, kolejny dzieñ póŸniej.

Katarzyna Klimek


