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Chciałbyś zgłosić jakiś problem,
interwencję, a może pochwałę?
Czekamy na Twój telefon
pod numerem 32 230-84-51

Gliwice
i Zabrze
na trasie
superpociągu

Co,
Gdzie,
Kiedy

Wprowadzone na czas
remontu Starówki ruchu
dwukierunkowego na
części ulicy Dolnych Wałów znakomicie sprawdza się w praktyce.
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Zobacz TV
również
na smartfonie
Wystarczy do widocznego obok kodu przyłożyć
smartfon z dostępem
do internetu i czytnikiem kodów QR

Telewizyjny przegląd najważniejszych informacji
miesiąca w Gliwicach. Dostępny
na 24gliwice.tv

Gliwice
dumne 11
z piłkarzy
Piast Gliwice zakończył najlepszy w historii sezon na wysokim czwartym miejscu. Niedoceniany beniaminek z Gliwic
zagra w europejskich pucharach w przyszłym sezonie.
04.06.2013 (nr 621)
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Pożar trwał
dwa dni
Podpalenie było akcją dobrze
przygotowaną i wcześniej
zaplanowaną. Mieszkańcy
zostali poproszeni o opuszczenie okolicznych domów,

Industriada
2013

6-7

a budynek synagogi polano
benzyną. Na miejsce wezwano też straż pożarną, która
miała pilnować, by ogień nie
objął sąsiednich kamienic.
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W kopalni „Guido”
Industriada zbiegnie się
z obchodami szóstych
urodzin turystycznego
kompleksu

INDUSTRIADA
Zabrze
zaprasza
TUŻ,
TUŻ...
w
sobotę
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W kopalni „Guido”
Industriada zbiegnie się
z obchodami szóstych
urodzin turystycznego
kompleksu

EGA P!

Będą niesamowite pokazy, multimedialne instalacje i koncerty,
a turystyczne perełki Zabrza zaprezentują się w niecodziennychP!
R ZEGA
n iePatrakcji
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BĘDĄ BEZPŁATNE AUTOKARY

Oznakuj dwa kółka

zdejmijmy wyposażenie dodatkowe np. licznik, lampki
bateryjne...

>> zaopatrzmy się w solidne
zabezpieczenie,
>> nie zostawiajmy rowerów

dwanaście bezpłatnych autokarów. W każdym z nich
na klatkach schodowych (naPokazy
swójatrakrower
przewodnicy informować będąuchronić
o czekających
wet
gdy klatka wyposażona jest
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Pokazy
przewodnicy informować będą o czekających atrak>> z pozostawionego roweru
Specjalny grawer i naklejka – Każdy jednoślad zostanie
świetlnych
cjach. Autobusy wyruszą na trasy około godziny 13
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i będą krążyć wDO
przeciwnych
kierunkach
po dwóch
który zostanie PRZYGOTOWANIA
wpisany do
tyfikację pojazdu i odnalezie- nym,TRWAJĄ
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mają być
R E K L A M A . . . .
nie jego właściciela. Ponadto naszej bazy danych. Ponadto
pętlach do czasu zakończenia imprez w poszczególhitem
utrudniają one sprzedaż skra- taki jednoślad zostanie oznanych obiektach. Szczegółowy rozkład jazdy dostępny
tegorocznej
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Górnictwa Węglowego
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naklejką informacyjną
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własności.
jest na stronie www.industriada.pl.
imprezy
można obejrzeć ciekawe doświadczenia
o jego oznakowaniu – informu-

>> pozostawiajmy rower
w dobrze widocznym, oświetlonym miejscu (np. w pobliżu kamer miejskiego monitoringu),

BĘDĄ BEZPŁATNE AUTOKARY

Piątkowe wieczory pełne atrakcji

Oznakować rower można
w każdy
czwartek
Muzyczne
Lato w godz.
od przyciąga
18.00 do 20.00 od poco tydzień
tłumy
czątku
czerwca
do końca
sierpnia w jednostce Straży Miejskiej w Gliwicach
przy ul. B. Śmiałego 2A.

>> znakujmy nasz rower –
w przypadku kradzieży łatwiej
będzie go odzyskać.
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Wakacje tuż, tuż, a to oznacza,

z zespołem Loka, którego „Praw-

coś dla siebie. Począwszy od

było najwiękzwolenników rocka, LATA
przez hipże wielkimi krokamiDO
zbliżaKOLEJNEJ
się dziwe powietrze”
TRWAJĄ PRZYGOTOWANIA
EDYCJI
MUZYCZNEGO

Właściciel jednośladu powinien posiadać dokument tożsamości oraz w przypadku
rowerów nowych dokument
zakupu jednośladu lub kartę
gwarancyjną. Konieczne jest
również podanie numeru te-
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będzie
ogromneNikt
wydarzenie
gronie
przyjaciół.
za wy9 sierpnia
–
Manchester
5 lipca – Bracia
artystyczne.
notują
jątkiem ZabrzaCugowscy
takich imprez
nie
16 sierpnia
– The
Beatlmen
12 lipca
– Tabu
pasmo
sukcesów,
ich płyty
świetorganizuje
– podkreśla
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– 4 Szmery
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– Na terenie Śląskiego Rancho
dla Wiesław
siebie. Począwszy
Ale
zabawa będzie
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– Tegoroczne Święto Szlaku
Zabytków Techniki w kopalni
„Guido” to moc atrakcji od
samego rana aż do północy
– podkreśla Andrzej Mitek
z Muzeum Górnictwa Węglowego, którego częścią jest od
– Tegoroczne
Święto
Szlaku
kwietnia
„Guido”.
– Hitem
teZabytków Techniki
w kopalni
gorocznej
Industriady
będzie
„Guido” to gigantów
moc atrakcji
od
spotkanie
DUNDU,
samego rana pięciometrowych
aż do północy
świetlistych
– podkreśla
Andrzej Mitek
fantomów,
animowanych
przez
z Muzeum
Górnictwa
zespół
aktorów
prosto Węgloz Niewego, W
którego
częścią
jestrówod
miec.
programie
będą
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„Guido”.poziomu
– Hitem320
tenież
zwiedzanie
gorocznej
Industriady
kopalni
„Guido”
wraz zbędzie
mapspotkanie3D,gigantów
pingiem
koncert DUNDU,
„cygańświetlistych
pięciometrowych
skiej”
grupy Tsigunz
Fanfara
fantomów,oryginalna
animowanych
przez
Avantura,
instalacja
zespół aktorów
prostoSchlagez Niemuzyczna
Christofa
miec.
programie będąrzeźby
rówra
orazW multimedialne
nież zwiedzanie
poziomu
320
autorstwa
Ronniego
Deelena
kopalni „Guido” wraz z mappingiem 3D, koncert „cygańskiej” grupy Tsigunz Fanfara
Avantura, oryginalna instalacja
muzyczna Christofa Schlagera oraz multimedialne rzeźby
autorstwa Ronniego Deelena
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gliwice

Nadciąga Industriada!
Koncert, pokaz akrobatyczny, prezentacje
naukowe, a także wodny paintball – to
niektóre z atrakcji przygotowanych w ramach gliwickiej odsłony Industriady. Święto Szlaku Zabytków Techniki odbędzie się
już w najbliższą sobotę, 8 czerwca.
W Gliwicach „industriadowa” mapa atrakcji składa się
z trzech punktów. Mieszkańcy
mogą spodziewać się atrakcji
na terenie Radiostacji, w Nowych Gliwicach i w Muzeum
Techniki Sanitarnej. Start imprezy o godz. 14.00.

węglem dla dzieci, a także wystawa fotografii „Od KWK Gliwice do Gliwickiej Wyższej Szkoły
Przedsiębiorczości”.

ul. Bojkowskiej, poza zwiedzaniem postindustrialnych obiektów kompleksu, będzie można
zobaczyć wystawę stałą w Oddziale Odlewnictwa Artystycznego. Natomiast w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości
odbędą się warsztaty kręcenia
filmów komórką i rysowania
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04.06.2013 (nr 621)

.

• 14:00-20:00 zwiedzanie budynku muzealnego Radiostacji
oraz projekcje filmu „Uwaga! Tu Radiostacja”
• 14:00-19:30 Piknik naukowy dla dzieci i młodzieży
• 19:30-20:45 Cała Góra Barwinków – koncert
• 21:00-22:00 AERIAL SHOW w wykonaniu artystów
teatru OCELOT

ODDZIAŁ ODLEWNICTWA ARTYSTYCZNEGO,
Gliwice, ul. Bojkowska 37
• 14:00-18:00 zwiedzanie wystawy stałej
• 14:00-17:00 Industriada 2013 w Gliwickiej Wyższej
Szkole Przedsiębiorczości

MUZEUM TECHNIKI SANITARNEJ
Gliwice, ul. Edisona 16
• 14:00-18:00 Specjaliści od mokrej roboty
• 14:00-18:00 Wasserpaintball czyli wodna wojna
• 14:00-18:00 Wodny świat
• 14:00-17:00 Kampania wodna
• 14:30-18:00 Energetyczna gra
• 15:00-16:00 „Przygody Kropli Wody” – spektakl dla dzieci
• 18:00-19:00 Koncert zespołu „Anthurium”

– Muzyka zespołu Cała Góra
Barwinków często jest określana jako mieszanka reggae, ska
i rocksteady z mocnymi elementami punk rocka. Znakiem rozpoznawczym zespołu jest rozbudowana sekcja dęta. To będzie
świetny, energetyczny koncert,
podczas którego zespół zaprezentuje swe największe hity –
zachęcają organizatorzy.

Natomiast w Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice przy
E

RADIOSTACJA, Gliwice, ul. Tarnogórska

eksperymentach laboratoryjnych
czy wodnym paintballu. W programie także: spektakl teatralny dla najmłodszych „Przygody
Kropli Wody” i koncert zespołu
ANTHURIUM. Miłośnicy sportu
będą mieli natomiast okazję do
spotkania z piłkarzami Piasta
Gliwice oraz Gliwice Lions.

Niezwykle ciekawie zapowiada się
sobota w Muzeum
Techniki Sanitarnej Finał Industriady
przy ul. Edisona 16. będzie koncertowo – akrobatyczny.
– To właśnie tam będzie można
zostać specjalistą od mokrej ro- O godz. 19.30 pod
boty, próbując swoich sił w kon- zabytkową wieżą
kurencjach wodociągowych,
Radiostacji wystąpi
zespół Cała Góra
Barwinków.

Pod gliwicką Radiostacją
przygotowano coś zarówno
dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Podczas naukowego
pikniku obejrzeć będzie można
pokazy kuchni molekularnej,
zajrzeć do laboratorium szalonych naukowców i naukowego parku zabaw. Poza tym
przygotowano naukowe zabawy z plastyką, maszynę przyczynowo-skutkowa, Atomspin
i zorbing. Na najmłodszych
czekać będzie „Chatka misia
bohatera”. Dla miłośników historii przewidziano zwiedzanie
budynku dawnej rozgłośni oraz
projekcje filmu „Uwaga! Tu Radiostacja”.

R

PROGRAM WYDARZEŃ
Industriada – 8 czerwca

Natomiast o godz.
21.00 artyści z teatru Ocelot, znani
m.in. z występów

Muzeum Techniki Sanitarnej przy ul. Edisona 16
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w programie „Mam
talent”, zaprezentują widowisko
AERIAL SHOW.
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dan Zając, trzykrotny mistrz świata w akrobatyce sportowej oraz
uznany artysta Cirque de Soleil. Przedstawienia OCELOTA to
show łączące sport, akrobatykę
i artystyczne pokazy w powietrzu,
taniec oraz widowisko z muzyką.
Zespół gościł na scenach teatralnych, estradach, w namiotach
cyrkowych, w halach widowiskowych wielu krajów Europy – zachęcają organizatorzy.

– W programie zapierający dech
w piersiach pokaz dynamicznej
akrobatyki, pantomimy i powietrznego tańca. Autorem unikalnych
układów sztuki ruchu jest Bog.
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Gliwice, ZABRZE

Gliwice i Zabrze

na trasie
superpociągu

miczne liczby, można odnieść
Podróż pociągiem z Gliwic do Gdyni
że przejazd nowoczew sześć godzin? Wszystko wskazuje na wrażenie,
snym pociągiem nie będzie na
to, że za kilkanaście miesięcy będzie to każdą kieszeń.
możliwe – spółka PKP Intercity zaprezentowała nowy superpociąg pendolino. Jednak jak przekoPodróż nowym nabytkiem
spółki odbywać będzie się
w ramach kategorii Express
InterCity Premium. Prezentacja błękitno-srebrnego wyglądu pociągów miała miejsce
w ubiegłym tygodniu na Stadionie Narodowym w Warszawie,
w obecności m.in. ministra
Sławomira Nowaka.

nują przedstawiciele spółki, ceny
biletów będą bardzo
elastyczne.

Jeden skład nowoczesnego pociągu autorstwa włosko-francuskiego koncernu kosztuje 20
mln euro.

Łącznie, zakupy
spółki PKP Intercity, która planuje
nabyć 20 składów
pendolino, będą
opiewać na kwotę
400 mln euro.

Główna trasa przejazdów pociągu
będzie obejmowała
połączenia na linii
Trójmiasto – Warszawa – Kraków.

leżał m.in. od trasy czy terminu
zakupu biletu – poinformowało
nas biuro prasowe PKP Intercity.

Przewoźnik planuje także wprowadzenie różnego rodzaju promocji dla rodzin, studentów czy
biznesmenów.

Każde miejsce siedzące będzie posiadało indywidualne
oświetlenie oraz
gniazdko elektryczne. Fotele, zarówno
w pierwszej, jak
i drugiej klasie,
będą rozkładane.

Na południu Polski będą
jednak liczne odgałęzienia,
uwzględniające Gliwice, Katowice, Rzeszów czy Wrocław.
Pendolino będzie się także
zatrzymywać w Zabrzu.
– Już w sierpniu tego roku
będziemy testować pociągi,
jednak do pełnej eksploatacji
planujemy je oddać w grudniu 2014 roku – usłyszeliśmy
w biurze prasowym spółki PKP
Intercity.
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• maksymalna prędkość – 250 km/h
• liczba miejsc na pokładzie – 402 (57 w klasie I,
345 w klasie II)
• czas przejazdu z Trójmiasta do Krakowa – 5 godzin
• czas przejazdu z Gdyni do Gliwic – 6 godzin
• masa pociągu – 395 ton

Na jakie udogodnienia mogą
liczyć pasażerowie?

– Będzie obowiązywał dynamiczny system sprzedaży,
mniej więcej taki, jaki obowiązuje przy zakupie biletów lotniczych. Nie narzucimy jednej
sztywnej ceny. Koszt będzie za-

Spoglądając na tak astrono-

Pendolino w liczbach:

Miejsca siedzące zostaną
oznaczone alfabetem Braille’a, a informacje o kolejnych
stacjach będą podawane
przez system nagłośnieniowy.
Ponadto w jednym z wagonów

zamontowana zostanie winda
dla osób poruszających się na
wózkach inwalidzkich.

Michał Pac Pomarnacki
fot. intercity.pl

Dodatkowo, pasażerowie będą
mieć o 20 cm więcej miejsca
na nogi niż w samolotach.
W strefie gastronomicznej będzie można nabyć ciepłe oraz
zimne przekąski i napoje.
Pociągi pendolino będą także wyposażone w wieszaki
na rowery. Przewidziano też
ułatwienia dla pasażerów niewidomych i niedowidzących.
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moduł reklamowy
tej wielkości
kosztuje tylko

78 zł

netto
Szczegóły na
www.gazeta-miejska.pl
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Dwa kierunki
wygodniejsze
Na ulicy Dolnych Wałów od wielu lat
obowiązywał ruch jednokierunkowy.
Okazuje się, że prowizoryczne zniesienie tego ograniczenia, wprowadzone
na czas remontu Starówki, znakomicie sprawdza się w praktyce.

Przygodowy Dzień Dziecka
Trzy uszkodzone pojazdy, spalony obiad
i rozbity nos to efekt zdarzenia drogowego, do którego doszło w sobotę przy
ulicy Jagodowej. 47-letnia kierująca,
która podróżowała z 10-letnim synem,
„wydmuchała” ponad 2 promile.

– poinformowała nas Jadwiga
Jagiełło-Stiborska, rzecznik prasowy ZDM w Gliwicach.

Funkcjonariusze zabrzańskiej komendy prowadzą
czynności dotyczące zdarzenia drogowego, które
miało miejsce w Dzień
Dziecka. W sobotę do oficera dyżurnego zadzwonił
mężczyzna z informacją,
że ujął pijaną kobietę, która prowadząc samochód
uszkodziła zaparkowane
na parkingu auta.

Możliwość pozostawienia odcinka ul. Dolnych Wałów dwukierunkowym zasygnalizował również
Zbigniew Wygoda na swoim

Przypomnijmy – na odcinku ul.
Dolnych Wałów, od placu Mickiewicza do ul. Zwycięstwa,
w marcu wprowadzono ruch
dwukierunkowy. Wydaje się,
że tymczasowe rozwiązanie
zyskało aprobatę wśród kierowców, którzy chwalą sobie
tę zmianę. Na dwukierunkowym odcinku ulicy rzadko
tworzą się korki, a wielu kierowcom ułatwia to dojazd do
ścisłego centrum Gliwic.

Czy wobec tego
ruch dwukierunkowy ma szansę
zostać wprowadzony na stałe?
Jak się okazuje, w Zarządzie
Dróg Miejskich dyskutowano
nad taką ewentualnością.
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– Rozważamy taką możliwość,
jednak z jakąkolwiek decyzją
i tak musimy poczekać na koniec remontu. W tej chwili nie
ma już tramwaju, który był czynnikiem w pewien sposób stwarzającym zagrożenie i uzasadniającym jednokierunkowy ruch
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Okazało się, że... to
właśnie zatrzymana
kobieta nie wyłączyła
gotującego się obiadu.
Strażacy wyłączyli kuchenkę
i przewietrzyli mieszkanie. O losie zatrzymanej zdecyduje sąd.
Za jazdę na „podwójnym gazie”
grozi jej kara do 2 lat więzienia.
(kmp zabrze)

Gdy policjanci z drogówki prowadzili czynności przy zdarzeniu, na parking zajechała
załoga straży pożarnej, która
została zaalarmowana przez
lokatorów z bloku, o tym, że
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Przybyli na miejsce policjanci
z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali kobietę, która
„wydmuchała” 1,19 mg/l.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że 47-letnia kierująca
mercedesem, która podróżowała z 10-letnim synem,
na parkingu przyblokowym
przy ulicy Jagodowej wykonując manewr cofania
najechała na zaparkowany
za nią samochód ford mondeo. Następnie, wyjeżdżając z parkingu, na skutek
nieprawidłowego skręcenia
wjechała w towarowego citroena, a na koniec w przydrożne drzewo.

profilu w serwisie społecznościowym facebook. Jak zapewnił
przewodniczący Rady Miejskiej,
po pozytywnych opiniach ze
strony niektórych mieszkańców,
wystąpi on z propozycją takiego
rozwiązania do ZDM.
(mpp)
.

z jednego z mieszkań wydobywa się dym.
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HISTORIA

Pożar trwał
Fot. archiwum Muzeum w Gliwicach

Fot. Spalona synagoga. Archiwum prywatne

da. Boczne ściany zdobiły dwa
Gliwicka
Po jednej z największych i najpiękrzędy półkoliście zwieńczonych
– jedna z najniejszych synagog na Górnym Śląsku
okien, a wnętrze głównej sali
modlitewnej oświetlał duży
pozostał jedynie pusty plac. Wydarze- okazalszych
żyrandol. Wejście do bożnicy
nia „nocy kryształowej” nie ominęły
Front budynku nowej synagogi znajdowało się od strony placu
bowiem Gliwic. Dziś to miejsce i mo- zdobiły elementy dekoracyjne Inwalidów Wojennych.
stylu mauretańskim, wnętrze
dlących się tam kiedyś ludzi upamięt- wbyło
przestronne, trójnawowe, Synagoga była
niają dwie tablice.
z podwójnymi balkonami. Po miejscem gromabokach frontu budynku znajdowały się dwie wieże zwień- dzenia się gliwickiej
istnieje
do
dzisiaj
i
mieści
się
czone kopułami z iglicami, na wspólnoty żydowPowstanie
w nim komisariat policji.
których widniały gwiazdy Dawi- skiej – modlono się
synagogi
w niej, czytano Torę
Gliwicka synagoga została zbui studiowano Prawo.
dowana w latach 1859-1861
Aż do dramatyczprzy ówczesnym Wilhelmsplatz,
czyli dzisiejszym placu Inwanych wydarzeń nocy
lidów Wojennych. Był to duży
z 9 na 10 listopada
budynek, mogący pomieścić
1938 roku, znanej
łącznie aż 1800 osób. Jej twórcami byli gliwiccy mistrzowie
jako „noc kryształomurarscy – Salomon Lubowski
wa”, które zamieniły
i Louis Troplowitz (ojciec Oskara,
to miejsce w stertę
wynalazcy kremu Nivea). Koszt
jej budowy wyniósł 25 tys. talagruzu.

Zniszczeniu uległa nie tylko synagoga ale
także sklepy i domy żydowskie. Szkłem
z powybijanych okien mieszkań, zarówno
w Gliwicach, jak i w innych miastach,
zasypane zostały ulice. Stąd też nazwa „noc
kryształowa”. Inna z teorii pochodzenia
nazwy mówi, że wzięła się ona od krystalizacji
narodu niemieckiego, czyli oczyszczenia go
z innych narodów, przede wszystkim Żydów.
R

E

K

L

A

M

A

.

.

.

.

.

.

.

.

.

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

.

.

.

.

.

.

.

.

rów. Wcześniej, w bezpośrednim
sąsiedztwie, znajdowała się
mniejsza synagoga, gdy jednak
w połowie XIX wieku stała się
zbyt ciasna i wymagała remontu,
zastąpiono ją nową, większą. Po
zburzeniu starej bożnicy, na jej
miejscu powstał okazały, żydowski dom starców. Budynek ten
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W trakcie „nocy kryształowej”
w całych Niemczech w wyniku
zaplanowanych działań zniszczono większość synagog oraz
wiele żydowskich sklepów i domów. Gliwicka bożnica była jedną ze 101 synagog spalonych
w całych Niemczech.

Widok na tylną część synagogi
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Zarys historii

Począwszy od 1937 r. w Gliwicach i innych miastach
Górnego Śląska, wówczas
niemieckich, wprowadzono
ustawodawstwo rasistowskie
i ludność żydowska była eliminowana z życia gospodarczego
i społecznego. Żydzi byli represjonowani, tracili wysokie
stanowiska, demolowano ich
sklepy, profanowano cmentarze, wielu z nich deportowano,
a w późniejszym czasie aresztowano i wywożono do obozów
koncentracyjnych.

– 7 listopada 1938 r. Herschel
Grynszpan w proteście przeciw
sytuacji Żydów w Niemczech
zastrzelił w Paryżu sekretarza
ambasady niemieckiej Ernsta
von Ratha. Wydarzenie to stało się pretekstem do wzmożenia prześladowań, a w szczególności do wydarzeń w nocy
z 9 na 10 listopada.

Akcja ta, kierowana przez NSDAP,
przeprowadzona
przez formacje

SA i SS na terenie całej Rzeszy,
doprowadziła do
spalenia większości synagog,
zniszczenia sklepów żydowskich,
domów i mieszkań
– opisuje Bożena
Kubit w publikacji
„Noc Kryształowa”
w Gliwicach.

Fot. Archiwum Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, filia w Gliwicach

dwa dni

Wnętrze gliwickiej synagogi – jednej z najokazalszych w regionie

Fot. Archiwum Muzeum w Gliwicach

Noc
kryształowa
Podpalenie było akcją dobrze
przygotowaną i wcześniej zaplanowaną. Mieszkańcy zostali poproszeni o opuszczenie
okolicznych domów, a budynek
synagogi polano benzyną. Na
miejsce wezwano też straż pożarną, która miała pilnować,
by ogień nie objął sąsiednich
kamienic.
– Po pożarze, z synagogi
pozostały jedynie fragmenty
ścian bocznych i ściany tylnej, fronton natomiast uległ
całkowitemu zniszczeniu. (...)
Pożar trwał dwa dni – wyjaśnia
Bożena Kubit w „Nocy Kryształowej” w Gliwicach. Pozostałe
ruiny budynku wysadzono w powietrze.
Tej nocy i następnego dnia gliwiccy Żydzi-mężczyźni w wieku
od 18 do 60 lat zostali aresztowani i po dwóch dniach
wywiezieni koleją do obozów
w Buchenwaldzie i Dachau,
skąd część osób nigdy nie powróciła.

Po rozebraniu ruin
przez kilka dziesięcioleci plac ten
służył jako skwer
i plac zabaw dla
dzieci, a w 2002
roku został zakupiony przez prywatnego właściciela.
Rok później, na murze sąsiadującej kamienicy, została odsłonięta tablica dłuta Krzysztofa Nitscha, upamiętniająca
dawną synagogę oraz przedwojenną społeczność Żydów
gliwickich. Co ciekawe, dopiero w 2006 roku zlikwidowano
ostatnie, przyziemne części
spalonej bożnicy.

Katarzyna Klimek
Opracowano na podstawie tekstu Bożeny Kubit „Noc kryształowa w Gliwicach” (www.
zikaron.pl) i „Żydzi gliwiccy”,
również autorstwa Bożeny Kubit oraz materiałów dostępnych
w internecie.

W 1933 roku
w Gliwicach
mieszkało 1899
Żydów. W maju 1939
już tylko 902,
a w grudniu 1940
- 692 osoby

W 2003 roku na kamienicy sąsiadującej
z dawną synagogą, została odsłonięta tablica
dłuta Krzysztofa Nitscha, upamiętniająca
spalony dom modlitwy oraz przedwojenną
społeczność Żydów gliwickich

04.06.2013 (nr 621)

Teren po spalonej bożnicy należy obecnie do prywatnego właściciela.
Od wielu lat pozostaje niezagospodarowany
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Kącik
adopcyjny

W oczekiwaniu na dom...

GLIWICE

się głaskać, lecz dobry, wyrozumiały, bezpieczny dom może
zdziałać cuda.
Telefon schronisko Gliwice 32
305 09 43.

Rybuś to młody, ok. 2-3-letni, duży pies w typie wilczura
o ładnym umaszczeniu i filuternym spojrzeniu. Został
znaleziony w kwietniu przy ul.
Rybnickiej w Gliwicach. Rybuś
jest silny lecz mimo to łagodny
– z pewnością będzie dobrym
towarzyszem dla kochającego
człowieka, któremu będzie
wierny, i którego z całego swego psiego serca pokocha. Jest
przed zabiegiem kastracji.
Telefon schronisko Gliwice 32
305 09 43.

Sambor to młody, ok. 3-letni kocurek o przepięknym,
czarno-białym symetrycznym
umaszczeniu. Został przywieziony do schroniska po wypadku ulicznym – z dziurą w biodrze i starym złamaniem tylnej
łapki. Sambor to niezależny
charakterek, który potrzebuje
wielkiej miłości i jeszcze większej cierpliwości. Na razie jest
trochę niedotykalski i nie daje
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Napadał na niższe kobiety
ZABRZE. Kryminalni z zabrzańskiej komendy zatrzymali w
poniedziałek sprawcę trzech napadów. Mężczyzna na swoje
ofiary wybierał niskie kobiety po 50 roku życia. Zatrzymany
tłumaczył się ciężką sytuacją finansową i chorobą córki. Najbliższe 12 lat mężczyzna może spędzić w więzieniu.
Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego od kilkunastu dni
intensywnie pracowali nad ustaleniem i zatrzymaniem sprawcy rozbojów, do których doszło pod koniec maja na terenie
Parku im. Jacka Kuronia w Zabrzu. Mężczyzna na swoje ofiary
wybierał kobiety niższe od siebie. Podchodził do nich od tyłu,
dusił je i szarpał, a następnie kradł torebkę. Podczas pierwszego rozboju, który miał miejsce 21 maja, kobieta została
uderzona butelką w głowę. W wyniku zdarzenia pokrzywdzona
z urazem głowy ponad tydzień była hospitalizowana. Do kolejnych rozbojów doszło 23 i 24 maja. Kryminalni w wyniku
prowadzonych czynności operacyjnych ustalili, a następnie
zatrzymali 29-letniego mieszkańca Zabrza. Podczas przeszukania mieszkania funkcjonariusze odzyskali dwa telefony
komórkowe, a także dokumenty i klucze. Mężczyzna przyznał
się do zarzucanych mu czynów. Zachowanie swoje tłumaczy ciężką sytuacją finansową i chorobą córki. Zrabowane
pieniądze przeznaczył na zakup lekarstw. Najbliższe 12 lat
mężczyzna może spędzić w więzieniu.

Bumer
Bumer to mały piesek, który
prawie całe swoje życie spędził
w schronisku. Trafił do niego
w 2005 roku jako szczeniak
i niestety już w nim pozostał.
Mimo tak długiego pobytu
w schronisku jest radosnym,
łagodnym i sympatycznym pieskiem. Bardzo ważny jest dla
niego kontakt z człowiekiem.
Tel schronisko Zabrze 32 271
47 97 lub 609-403-590.

Bujdka to średniej wielkości, kilkuletnia sunia. W schronisku jest
już ponad rok, a trafiła do niego
razem z kilkoma innymi pieskami, które zostały odebrane właścicielce. Z początku jest nieufna, ale jak kogoś bliżej pozna, to
mimo złych doświadczeń pragnie
kontaktu z człowiekiem. Bujdki
w życiu nie spotkało nic dobrego,
dlatego ważne jest, by przygar-

Sonata

Informację o tym, że mężczyzna chce popełnić samobójstwo,
dyżurny zabrzańskiej jednostki otrzymał od zaniepokojonej
matki. Kobieta poinformowała, że syn po śniadaniu wyszedł z
domu na papierosa. Po jakimś czasie zadzwonił do niej i poinformował, że jest ciężko chory i chce popełnić samobójstwo.
Od chwili uzyskania informacji, funkcjonariusze zabrzańskiej
komendy prowadzili intensywne czynności, mające na celu
ustalenie miejsca pobytu mężczyzny. Ustalono, że mężczyzna
znajduje się w oknie klatki schodowej na XI piętrze wieżowca
przy ulicy Struzika. Oficer dyżurny natychmiast wysłał wszystkie służby ratownicze pod wskazany adres, a także powiadomił negocjatora z KWP Katowice. Mimo podjętych działań,
mężczyzna wyskoczył z okna spadając na dach wejścia do
klatki schodowej. Obecny na miejscu lekarz podjął reanimację.
Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna zmarł.

Bilbo to malutki, kilkuletni piesek, który do schroniska trafił
w listopadzie 2010 roku. Samotnie błąkał się po ulicach Zabrza. Jest łagodnym, spokojnym
pieskiem, poza tym uwielbia
spacery i kontakt z człowiekiem.
Bilbo raz już znalazł dom, niestety wrócił po kilku dniach. Czeka
na człowieka, który obdarzy go
ciepłem i miłością. Tel. Zabrze
32 271 47 97 lub 692 581 343.

Bujdka

,
Rybus

ZABRZE. Od poniedziałkowego poranka trwały poszukiwania mężczyzny, który chciał popełnić samobójstwo. Niestety,
pomimo obecnych na miejscu służb ratunkowych mężczyzna
wyskoczył z okna bloku przy ul. Struzika w Zabrzu. W wyniku
odniesionych obrażeń 42-latek zmarł.

Bilbo

Tesia

Sonata to kilkuletnia, prześliczna, biało-buro-pręgowana kocia
o głębokim spojrzeniu jasnych
oczu. Kotka została znaleziona
na ul. Hutniczej w Gliwicach,
jest przed zabiegiem sterylizacji. Sonata jest bardzo przyjazna, chętnie daje się głaskać.
Czeka na dobry dom, w którym
będzie kochana, taką jaka jest.
Telefon schronisko Gliwice 32
305 09 43.

Wyskoczył z XI piętra

nęła ją osoba o dobrym, wrażliwym sercu, której suczka będzie
w stanie zaufać. Tel. schronisko
Zabrze 32 271 47 97.

Przepiękna kotka Tesia ponownie szuka domu. Kocica ma
przepiękne, nietypowe umaszczenie, niestety nie ma szczęścia do właścicieli. Pomimo tego
jest zadbana, ma około 2,3
lata i jest w doskonałej kondycji zdrowotnej, prawdopodobnie
jest po sterylizacji. Z charakteru
spokojna, ułożona, lubiąca kontakt z człowiekiem. Toleruje psy.
Telefon do wolontariuszki: 506
062 040.

Sambor

Rapi

R

Kronika policyjna
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nieruchomości

AROMATYZACJA WNĘTRZ
I IMPREZ, www.scentek.pl
606-463-883. Dobór kompozycji zapachowej gratis.

Do sprzedania/dzierżawy dom,
120 m2 na działce 5000 m2.
Gliwice centrum. Tel. 501-366260.

Bałucki, TELEWIZORY NAPRAWA DOMOWA, Dekodery TV
naziemnej. Tel. 32 234-86-65,
692-666-418.

Gliwice Starówka, lokal 22
m2 na działalność, sklep itp.
- oferuję do wynajmu. Tel. 886315-033.

Bankowe kredyty, chwilówki do 7.000, 10.000 już od
149 zł, 35.000 już od 399 zł.
Zabrze 776-13-40, Bytom 28314-37, Katowice 782-39-20.

Instytut Techniki Górniczej
KOMAG posiada wolne powierzchnie biurowe i użytkowe
zlokalizowane w Gliwicach,
przy ul. Łużyckiej 16. Kontakt:
32 237-45-47.
M3/M6 wynajmę lub
sprzedam, 45m2/90m2,
1000/2500 zł/m-c, tel. 790268-368.

Chcesz oddać dom do użytkowania – potrzebujesz „Świadectwo Charakterystyki Energetycznej” - zadzwoń – TANIO.
certyfikatydom@interia.pl Tel.
508-145-905.

Ok. Sośnicowic, dom 180 m2
po remoncie, 350.000 zł do
negocjacji. BN 665-006-045.

Docieplenie budynków, remonty i malowanie elewacji. Tel.
607-969-200.

12
6

Sprzedam mieszkanie bez
pośredników, 43 m2 blisko
centrum Gliwic. Tel. 661-457422.

usługi
!Dekarstwo-blacharstwo,
budowlane! Solidnie i fachowo.
Tel. 888-820-581.
ESKA F.H.U. ul. Rybnicka 11,
Gliwice, sprzedaż art. elektrycznych, hurt-detal. Tel. 32 331-3376, tel. 608-316-210
www.eskagliwice.pl

!POGOTOWIE KOMPUTEROWE
dla firm i klientów indywidualnych. Tel. 500-400-778
50.000 rata 889 zł. Tel. 535500-095.
AGD-Meble utylizacja, likwidacja mieszkań, prace porządkowe. Tel. 880-009-606.
AS-DREW parkiety – oferuje; Bezpyłowe Cyklinowanie
Układanie Parkietu Odnawianie
Drewnianych Schodów. TEL.
691-539-589.
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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

MEBLE NA WYMIAR kuchenne, pokojowe, biurowe, szafy,
garderoby, dorabianie szafek.
Transport. Przeprowadzki.
www.rduchmeble.pl
Tel. 603-895-924.

REMONTY drobne i kompleksowe; kafelki, tapety, panele,
gipsy, drzwi, okna, elektryka,
gaz, wod-kan. Tel. 602-288-031
lub 32 703-58-11 po 20.00
www.grupa-remontowa.pl

Meble pokojowe, tapicerowane, kuchnie, zabudowy, szafy,
rolety. Tel. 270-00-09, 695899-863.

REMONTY DROBNE I KOMPLEKSOWE: kafelki, gładź, malowanie. Konkurencyjne ceny. Tel.
794-365-754, 601-855-141.

Naprawa pralek, lodówek i zmywarek. Tel. 694-506-777.

reklama
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Montażystę okien, murarza –
zatrudnię. Tel. 607-939-760.
Roznoszenie ulotek do skrzynek pocztowych. Praca stała,
także uczniowie. Tel. 32 23512-98.
Telemarketer – jesteś dobry?
Zarabiaj dobrze! Gliwice, Chorzów. 32 232-05-28.

www.BRUKARSTWOGLIWICE.pl
502-611-988 lub 509-962-089.

Wykwalifikowanego pracownika budowlanego zatrudnię. Tel.
607-939-760.

dam pracę

RTV naprawa domowa. Tel. 32
279-42-79, 605-285-957.

.

Firma budowlana poszukuje
murarzy, zbrojarzy. Praca od
zaraz. Kontakt: 505-037-336.

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

ROLETY materiałowe dzień-noc,
ŻALUZJE aluminiowe i drewniane, MOSKITIERY ramkowe – a
to wszystko produkujemy na
wymiar. Tel. 532-591-875.

POMIARY POWIERZCHNI
domów i mieszkań - DO OPŁATY
ZA ŚMIECI. Tel. 691-984-050.

Autoryzowany Serwis Nissan i
Suzuki przyjmie uczniów. KONTAKT: 505-070-800.

USŁUGI REMONTOWE, Kafelkowanie, Hydraulika, itp.
Solidnie. Tel. 698-264-691.

Remonty mieszkań, instalacje,
c.o., wod-kan. elektryczne. Tel.
789-356-832.

POMIARY INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ mieszkania,
domki. PROTOKOŁY – badań i
sprawdzeń ochrony przeciwpożarowej, potrzebne do oddania
domu do użytkowania. Tel.
508-145-905.

praktyki w zawodzie mechanik/elektromechanik. KONTAKT: 505-070-800.

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

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

ODDŁUŻENIOWE. Tel. 535-220151.

.

Remonty, Malowanie, Panele,
Gładzie, Tapetowanie – Tanio,
Solidnie. Transport i Doradztwo. Odstawiamy Meble. Tel.
512-878-630, 32 235-61-32.

Autoryzowany Serwis Nissan
i Suzuki przyjmie uczniów na
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Hydraulik – uprawnienia gaz +
złota rączka. Tel. 792-233-623.
Kafelkowanie, panele, malarskie – TANIO!!! Tel. 787-672048.
Kolektory Słoneczne, Pompy
ciepła, c.o., wod-kan, montaż-serwis. Tel. 536-339-910.
Kredyty, Pozabankowe i bankowe, Bez BIK, 10.000 zł od 149
zł, 35.000 zł od 396 zł. Zabrze
776-13-40, Bytom 283-14-37,
Katowice 782-39-20.
Malowanie, tapetowanie, gładzie oraz kafelkarskie. Tanio!!!
Tel. 783-657-955.
Malowanie, tapetowanie, kafelkowanie... remonty. 501-766865. Wolne terminy.

reklama
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turystyka
Lwów, Wilno, Wiedeń, Praga.
www.mmk.travel.pl Turcja,
Grecja, Majorka, Chorwacja,
Bułgaria i inne. PROWADZIMY
KURSY PILOTÓW WYCIECZEK.
Biuro MMK, Gliwice, Kaczyniec
7. Tel. 32 238-95-32.

zdrowie
Gabinety Psychoterapii
INCOGNITO, ul. Grodowa 1,
Gliwice; tel. 794-452-283,
www.incognito-gliwice.pl

Terapie naturalne Aneta Roskosz, certyfikowana terapeutka i instruktorka DNA Theta
Healing, jasnowidzenie, uzdrawianie ciała, duszy i losu. Tel.
669-973-339, 884-604-251.

inne
ANTYKWARIAT – skup książek
z dojazdem. Dobrze płacimy. Tel. 793-756-793.Firma
budowlana sprzeda RUSZTOWANIE RAMOWE, typ. RR-0.8
(PIONART) + DTR – 280 m2.
Cena do negocjacji. Gliwice,
tel. 503-146-059.

auto-moto
AAAA Auta kupię; skorodowane, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.
AUTOSKUP – kupię każdy
samochód osobowy i dostawczy. Tel. 660-476-271, 32
793-94-11.
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Kupię radia, wzmacniacze,
kolumny itp. Kolejki PIKO, HO,
TT. Tel. 607-912-559.

N I E R U C H O M O Ś C I . . . . . . . . . . . . .
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w Gliwicach ma kategorią trzecią. Co prawda, w klubie nie
wybiegają aż tak w przyszłość,
jednak nieoficjalnie rozważa
się rozgrywanie meczów grupowych we Wrocławiu, na prawie
45-tysięcznym obiekcie, który
był jednym ze stadionów użytych podczas ubiegłorocznych
Mistrzostw Europy.

Czwartkowy remis 1:1 z Polonią
w Warszawie i niedzielna porażka
2:3 u siebie z GKS
Bełchatów – Piast
Gliwice zakończył
najlepszy w historii
sezon na wysokim
czwartym miejscu. Niedoceniany
beniaminek z Gliwic zagra w europejskich pucharach
w przyszłym sezonie.

By jednak tak się stało, Piast
musi przejść drugą, trzecią rundę eliminacyjną oraz baraże.
Łatwo nie będzie, biorąc pod
uwagę, że znakomita większość drużyny nie ma doświad-

Okazuje się jednak, że w przypadku dojścia do fazy grupowej, „Piastunki” najprawdopodobniej będą zmuszone
rozgrywać domowe mecze poza
Gliwicami.

mogą trafić na stosunkowo łatwego rywala m.in. z Kazachsta-

nie ostatniego, rywala w Europie. Oprócz gliwiczan, Polskę

Ruben Jurado pewnie egzekwuje rzut karny
czenia w walce w europejskich
pucharach.
Gliwiczanie zaczną przygodę
z Ligą Europejską od drugiej
rundy kwalifikacyjnej. Tam

nu, Finlandii, Litwy, Irlandii czy
Malty. Pierwsze mecze II rundy
rozegrane zostaną między 15
a 18 lipca. Kilkanaście dni
wcześniej Piast pozna swojego
pierwszego, i miejmy nadzieję

w rozgrywkach reprezentować
będą także ekipy Śląska Wrocław oraz Lecha Poznań. Finał
Ligi Europejskiej w sezonie
2013/14 odbędzie się w Turynie, na stadionie Juventusu.

By skutecznie konkurować zarówno
w lidze, jak i w Europie, gliwickiej
drużynie potrzebne
są wzmocnienia.
O ewentualne transfery zapytaliśmy
rzecznika prasowego Piasta.
– W tej chwili piłkarze dostali dwa tygodnie wolnego. Ten
czas to także okazja dla zarządu i trenerów na przemyślenie
sytuacji kadrowej. Wiadomo, że
chcielibyśmy zatrzymać trzon
zespołu. Jeśli chodzi o wzmocnienia, to planujemy je głównie
w obronie. Zastanawiamy się
także nad atakiem – Marcin
Robak dostał czerwoną kartkę
w spotkaniu z Polonią, przez
co opuści początek przyszłego
sezonu. Z Adrianem Sikorą

że remis w tym spotkaniu dałby
podopiecznym trenera Brosza
miejsce na podium. W efekcie,
mimo porażki aż 0:5 z Legią,
trzecia lokata przypadła drużynie Śląska Wrocław.
– Na początku w szatni panowała złość, że umknęło nam
to trzecie miejsce. Jednak gdy
piłkarze ochłonęli, to przeważyło uczucie radości. Zajęcie
czwartego miejsca przez drużynę skazywaną przez większość
ekspertów na pożarcie, to niesamowite osiągnięcie – dodaje
Przemysław Plisz.

Uczucie radości,
a nawet euforii
udzieliło się także
kibicom Piasta,
którzy do późnych
godzin wieczornych
świętowali sukces
swoich ulubieńców.

Fot. R. Piernikarczyk

Fot. A. Rakotny

Wszystko przez wymogi formalne, które zakładają, że mecze
fazy grupowej Ligi Europejskiej
rozgrywane mogą być na obiektach posiadających czwartą kategorię UEFA. Stadion Miejski

Ostatni mecz Piasta w sezonie obejrzało 9128 widzów. To rekord jeśli chodzi o występy
gliwiczan w ekstraklasie

Fot. A. Rakotny

W połowie lipca gliwicki klub
zadebiutuje w europejskich
pucharach. W przypadku
awansu do fazy grupowej Ligi
Europejskiej, Piast nie mógłby rozgrywać swoich spotkań
w Gliwicach. Jak udało nam się
nieoficjalnie dowiedzieć, w klubie brane jest pod uwagę wynajęcie stadionu we Wrocławiu.

Fot. A. Rakotny

Gliwice
dumne
z piłkarzy

Do późnych godzin wieczornych kibice Piasta
fetowali na Rynku zakończenie udanego sezonu.
najprawdopodobniej nie przedłużymy kontraktu – informuje
nas Przemysław Plisz.

Po spotkaniu piłkarze podziękowali kibicom za doping podczas najlepszego sezonu
w historii klubu

04.06.2013 (nr 621)
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W ostatnim meczu sezonu
Piast przegrał u siebie 2:3
z ostatnią drużyną – GKS Bełchatów.
Rezultat był o tyle frustrujący,

Do fety na Rynku dołączyli się
także piłkarze. Odpalono race,
pojawiły się triumfalne śpiewy,
a kilku śmiałków wspięło się
po piorunochronie na balkon
Ratusza.

Michał Pac Pomarnacki
(fot. R. Piernikarczyk
/A. Rakotny)

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

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.
Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych Wałów 3 tel. (32) 23156-99
Duża sala:
• 16:15, 18:00 – OSZUKANE
• 20:00 – U NIEJ W DOMU
Mała sala:
• 16:00 – INNY ŚWIAT
• 17:45 – CRISTIADA
• 20:15 – WE MGLE
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4 tel. (32) 27162-91
• 16:00 – Koncert wokalno –
taneczny z okazji Dnia Dziecka
• 20:00 – Daję nam rok

Galeria 9 (MBP filia nr 9) – Gliwice, ul. Czwartaków 18
• wystawa fotografii Jarka Lasoty – Adam od Chleba

Galeria 9 (MBP filia nr 9) – Gliwice, ul. Czwartaków 18
• wystawa fotografii Jarka Lasoty – Adam od Chleba

Piątek – 7.06

Sobota – 8.06

Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych Wałów 3
Duża sala:
• 16:00 – WIELKIE NADZIEJE
• 18:15 – U NIEJ W DOMU
• 20:00 – WIELKIE NADZIEJE
Mała sala:
• 16:15 – INNY ŚWIAT
• 18:00 – WE MGLE
• 20:15 – DZIEWCZYNKA
W TRAMPKACH

Teatr Nowy w Zabrzu – Plac
Teatralny 1 / tel. (32) 27132-56
• 19:00 – WSZYSTKO O KOBIETACH / WSZYSTKO O MĘŻCZYZNACH

Teatr Nowy w Zabrzu – Plac
Teatralny 1 / tel. (32) 27132-56
• 19:00 – NIESKOŃCZONA
HISTORIA

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4 tel. (32) 27162-91
• 18:00 – Weekend z królem
• 20:00 – Weekend z królem

>> Industriada 2013 <<

Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych Wałów 3 tel. (32) 23156-99

Radiostacja Gliwice – Tarnowska 129, 44-100 Gliwice
• 14:00-20:00 zwiedzanie

CK Wiatrak – Zabrze, ul. Wolności 395, tel. 880-424-128
• 19:30 – JELONEK – koncert
Fot. www.teatrzabrze.pl, Joanna Siercha

Środa – 5.06

Organizator: Muzeum w Gliwicach, Samorząd Miasta
Gliwice. Wstęp wolny

Czytelnia Sztuki – Gliwice, ul.
Dolnych Wałów 8a
• wystawa Wilhelm von Blandowski, 1822-1878. Niespokojne odbicie
Radiostacja – Gliwice ul. Tarnogórska 129
• wystawa Uciekinierzy z PRL
Zameczek Piastowski – Gliwice, Pod Murami 2
• wystawa W kręgu gliwickiej
szermierki
• wystawa Rynek – centrum
średniowiecznego i nowożytnego miasta

Fot. mat. promocyjne filmu
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DZIEWCZYNA
W TRAMPKACH – dramat
Kino Amok, Gliwice, ul. Dolnych Wałów 3, piątek, sobota, niedziela (7-9.06.), godz. 20.15
Mała sala:
• 16:15 – INNY ŚWIAT
• 18:00 – WE MGLE
• 20:15 – DZIEWCZYNKA
W TRAMPKACH
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4 tel. (32) 27162-91
• 18:00 – Weekend z królem
• 20:00 – Weekend z królem
Czytelnia Sztuki – Gliwice, ul.
Dolnych Wałów 8a

• wystawa Wilhelm von Blandowski, 1822-1878. Niespokojne odbicie
Radiostacja – Gliwice ul. Tarnogórska 129
• wystawa Uciekinierzy z PRL
Zameczek Piastowski – Gliwice, Pod Murami 2
• wystawa Rynek – centrum
średniowiecznego i nowożytnego miasta

Galeria 9 (MBP filia nr 9) – Gliwice, ul. Czwartaków 18
• wystawa fotografii Jarka Lasoty – Adam od Chleba

Czwartek – 6.06
Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych Wałów 3 tel. (32) 23156-99
Duża sala:
• 16:15, 18:00 – OSZUKANE
• 20:00 – U NIEJ W DOMU
Mała sala:
• 16:00 – INNY ŚWIAT
• 17:45 – CRISTIADA
• 20:15 – WE MGLE
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4 tel. (32) 271-62-91
• 18:00 – Zakochany wilczek
• 20:00 – Daję nam rok
Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu, ul. Gen. de Gaulle’a 17,
tel. (32) 271 66 22
• 19:30 – Cudowny Świat
Musicalu – Koncert z okazji
XX Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Kardiologicznej
Radiostacja – Gliwice ul. Tarnogórska 129
• wystawa Uciekinierzy z PRL
Zameczek Piastowski – Gliwice, Pod Murami 2
• wystawa W kręgu gliwickiej
szermierki
• wystawa Rynek – centrum
średniowiecznego i nowożytnego miasta
Czytelnia Sztuki – Gliwice, ul.
Dolnych Wałów 8a
• wystawa Wilhelm von Blandowski, 1822-1878. Niespokojne odbicie

NIESKOŃCZONA HISTORIA
Teatr Nowy w Zabrzu – Plac Teatralny 1, sobota (8.06.), godz. 19.00
Duża sala:
• 16:00 – WIELKIE NADZIEJE
• 18:15 – U NIEJ W DOMU
• 20:00 – WIELKIE NADZIEJE
Mała sala:
• 16:15 – INNY ŚWIAT
• 18:00 – WE MGLE
• 20:15 – DZIEWCZYNKA
W TRAMPKACH
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4 tel. (32) 27162-91
• 18:00 – Weekend z królem
• 20:00 – Weekend z królem
CK Wiatrak – Zabrze, ul. Wolności 395, tel. 880-424-128
• 20:00 – RAPMAJSTER /
WSRH – koncert
Radiostacja – Gliwice ul. Tarnogórska 129
• wystawa Uciekinierzy z PRL
Zameczek Piastowski – Gliwice, Pod Murami 2
• wystawa W kręgu gliwickiej
szermierki
• wystawa Rynek – centrum
średniowiecznego i nowożytnego miasta
Czytelnia Sztuki – Gliwice, ul.
Dolnych Wałów 8a
• wystawa Wilhelm von Blandowski, 1822-1878. Niespokojne odbicie

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

budynku muzealnego Radiostacji oraz projekcje filmu
„Uwaga! Tu Radiostacja”
• 14:00-19:30 Piknik naukowy dla dzieci i młodzieży
• 19:30-20:45 Cała Góra
Barwinków - koncert
• 21:00-22:00 AERIAL SHOW
w wykonaniu artystów teatru
OCELOT

>> Industriada 2013 <<
Oddział Odlewnictwa Artystycznego Bojkowska 37,
44-100 Gliwice
• 14:00-18:00 zwiedzanie
wystawy stałej
• 14:00-17:00 Industriada
2013 w Gliwickiej Wyższej
Szkole Przedsiębiorczości

>> Industriada 2013 <<

Muzeum Techniki Sanitarnej, Edisona 16, 44-102
Gliwice
• 14:00-18:00 Specjaliści od
mokrej roboty
• 14:00-18:00 Wasserpaintball czyli wodna wojna
• 14:00-18:00 Wodny świat
• 14:00-17:00 Kampania
wodna
• 14:30-18:00 energetyczna
gra
• 15:00-16:00 „Przygody Kropli Wody” –spektakl dla dzieci
• 18:00-19:00 Koncert zespołu „Anthurium”

Czytelnia Sztuki – Gliwice,
ul. Dolnych Wałów 8a
• wystawa Wilhelm von Blandowski, 1822-1878. Niespokojne odbicie
Zameczek Piastowski – Gliwice, Pod Murami 2
• wystawa Rynek – centrum
średniowiecznego i nowożytnego miasta
Galeria 9 (MBP filia nr 9) –
Gliwice, ul. Czwartaków 18
• wystawa fotografii Jarka Lasoty – Adam od Chleba

Niedziela – 9.06
Teatr Nowy w Zabrzu – Plac
Teatralny 1 / tel. (32) 27132-56
• 20:00 – skrzynk@pandory
Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a
• 15:00 – Wiosenne impresje – koncert
Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych Wałów 3 tel. (32) 23156-99
Duża sala:
• 16:00 – WIELKIE NADZIEJE
• 18:15 – U NIEJ W DOMU
• 20:00 – WIELKIE NADZIEJE

www.gazeta-miejska.pl

Wraz z młodymi oficerami jednostki kosmicznej wyruszymy
„W ciemność” – najniebezpieczniejszą do tej pory wyprawę
„Star Trek”. Akcja zaczyna nabierać tempa wraz z powrotem
statku do bazy na Ziemi. Powodem tego jest zastanawiający
incydent, który miał miejsce w galaktyce i powstrzymuje Kapitana przed rozpoczęciem kolejnej, pokojowej misji badawczej.
Jednak na Błękitnej Planecie sprawy mają się coraz gorzej.
Zaskakujący akt terroryzmu obnażył budzący niepokój fakt:
Gwiezdna Flota jest atakowana przez wewnętrznego wroga,
co może wywołać kryzys na całym świecie. Zadaniem Kapitana Kirka jest poprowadzić Enterprise na bezprecedensową
misję, której zadaniem będzie stawienie czoła szerzącej się
destrukcji. Nie jest to jednak łatwa misja, ponieważ wróg
czai się na pokładzie statku i posiada ogromną moc niszczenia. Sam Kirk będzie musiał zmierzyć się z własnymi
wątpliwościami, które cienką
linią oddzielają przyjaciół od
wrogów, zemstę od sprawiedliwości oraz otwartą wojnę
od siły wspólnej przyszłości.
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