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Spółka PKP przeprowadziła studium wykonalności inwestycji

Kolej na
remont

Zobacz TV
również
na smartfonie

170 mln zł ma kosztować modernizacja dworca
PKP w Gliwicach. Przebudowa brudnego i zaniedbanego obiektu powinna zakończyć się w 2015 roku.

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

Na gruntowny
remont dworca
kolejowego
gliwiczanie czekają
już bardzo długo

Wiaduktem
pojedziemy później
Prace przy wiadukcie na DK 88 w ciągu
Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego nie
zakończą się w październiku, tak jak zakładano na
początku.

3

Inwestycja długo znajdowała
się na liście rezerwowej Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. W końcu, w ostatnich miesiącach ubiegłego roku,
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego umieściło projekt przebudowy dworca w Gliwicach na liście
podstawowej. Przez ostatnie
kilka miesięcy spółka PKP S.A.
przeprowadzała studium wykonalności, które miało określić,

02.07.2013 (nr 625)

czy byłaby szansa na zakończenie inwestycji w 2015 roku.

w biurze prasowym spółki Polskie Koleje Państwowe.

– Planujemy przebudowę dworca w Gliwicach w tej perspektywie budżetowej tzn. do 2015
roku. Kończymy obecnie analizę
studium wykonalności. O kolejnych wydarzeniach, takich jak
rozpisanie przetargu na projekt
inwestycji, będziemy informować na bieżąco – usłyszeliśmy

Projekt o nazwie
„Przebudowa kompleksu dworcowego
Gliwice” obejmie
m.in. remont wnętrza budynku, tuneli,

peronów i infrastruktury torowej.
Ponadto wykonana zostanie
wymiana sieci instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania. Cała modernizacja
ma kosztować 170 mln zł,
z czego prawie 83,7 mln zł
pochodzić będzie ze środków
unijnych. 
(mpp)

www.gazeta-miejska.pl

Kącik
adopcyjny
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Gliwiczanin wśród
najbogatszych
Polaków

Czy pierwszy mecz Piasta w europejskich
pucharach zobaczy komplet widzów?

Spółka Wasko jest jedną z czołowych polskich firm teleinformatycznych. Jej prezes w 2010
roku odebrał z rąk prezydenta
Zygmunta Frankiewicza nagrodę
Gliwickiego Lwa, przyznawaną
ludziom, którzy przez dobre zarządzanie firmami lub instytucjami działającymi w Gliwicach,
doskonale radzą sobie w warunkach rynkowej konkurencji.

Wojciech Wajda, założyciel firmy Wasko, znalazł się na liście
stu najbogatszych Polaków. Coroczne zestawienie tradycyjnie
opublikował tygodnik „Wprost”.
Wojciech Wajda z żoną uplasowali się na 90 pozycji w rankingu, a ich majątek oszacowano
na 263 mln zł. Co ciekawe,
w 2012 roku państwo Wajdowie znaleźli się na 75 miejscu,
z majątkiem 300 mln zł. Najbogatszym Polakiem tradycyjnie
został Jan Kulczyk.
„Wojciech Wajda wspólnie
z żoną kontroluje ok. 75 proc.
akcji Wasko SA. W spółce
jest zatrudnionych 650 osób,
a w całej grupie kapitałowej ok.
1,3 tys. W 2012 r. zysk netto
firmy wyniósł 8,7 mln zł przy
przychodach na poziomie 288
mln zł” – informuje tygodnik.

Bilety do Europy
ca dwumeczu
Metalurg Skopje
(Macedonia) vs
Karabach Agdam
(Azerbejdżan).

Niecałe 70 zł kosztuje najdroższy bilet na mecz Piasta
Gliwice w eliminacjach do Ligi Europy. Kibicom najbardziej opłaci się zakup wejściówek przez internet.

Najwięcej zapłacimy za wejściówkę
w dniu meczu – na
sektory A i B aż
69 zł.

cimy 55 zł, a przez internet – 52
zł. Wejście na najtańsze sektory
to wydatek rzędu 22 (przez internet), 25 (przedsprzedaż) i 30
zł w dniu meczu. Ceny biletów
na pozostałe sektory wahają się
od 30 do 45 zł. Warto dodać, że
kibicom zaoferowano również
warianty biletów rodzinnych
oraz ulgowych.

Za miejsca w tych samych sektorach w przedsprzedaży zapłaR
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Przypomnijmy, po udanym sezonie Piast zakwalifikował się
do gry w Lidze Europy w sezonie 2013/14. Gliwicki klub rozpocznie udział w rozgrywkach
od II rundy eliminacyjnej.

Pierwszy mecz, który gliwiczanie rozegrają na wyjeździe, odbędzie się 18 lipca. Rewanż
tydzień później na Stadionie
Miejskim przy ul. Okrzei w Gliwicach.
(mpp)

Rywalem Piasta
będzie zwycięz.
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Wojciech Wajda urodził się
w 1948 roku, posiada wykształcenie wyższe techniczne.
W roku 1973 ukończył naukę
na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. Jak dodają
autorzy rankingu, prywatnie jest
entuzjastą myślistwa, a jego firma sponsoruje wielokrotnego
drużynowego mistrza Polski
w szachach Wasko HetMaN
Szopienice.
(mpp)
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Wojciech Wajda z małżonką
.
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moduł reklamowy
tej wielkości
kosztuje tylko

78 zł

netto
Szczegóły na
www.gazeta-miejska.pl

* wg statystyk Alexa.com uwzględniających gliwickie portale informacyjne, z dn. 24.06.2013
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Wiaduktem pojedziemy później
Wiadomo już, że prace przy wiadukcie na DK 88 w ciągu
Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego nie zakończą się w październiku, tak jak zakładano na początku. Zakres robót,
jakie będą niezbędne przy modernizacji obiektu, znacznie
się zwiększył.

Obiekt, który zamknięto pod
koniec ubiegłego roku, był już
w fatalnym stanie. W ostatnich
latach funkcjonowania wiaduktu, pasy zwężone były do
dwóch, co bardzo utrudniało życie kierowcom. Po zakończeniu

Roboty budowlane przy wiadukcie przeprowadza firma Banimex z Będzina.

Fot. Łukasz Gawin

– Bez przeprowadzenia prac
rozbiórkowych nie ma możliwości sprawdzenia niektórych
elementów. Realizacji prac
nie sprzyja także fakt, iż pod
remontowanym obiektem odbywa się ruch pociągów – tłumaczy Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik Zarządu Dróg
Miejskich.

nika to z projektu i wstępnych
ekspertyz – dodaje Jadwiga
Jagiełło-Stiborska.

Katarzyna Klimek

R

– Datę, którą wskazywano jako termin zakończenia
każdorazowo opatrywaliśmy
klauzulą „planowany termin zakończenia prac”. Przy
realizacji takich obiektów
wykonawca musi liczyć się
z tym, iż ich zakres może być
znacznie większy, aniżeli wyE
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Nowa żelbetowa, sprężona płyta pomostowa zespolona zostanie z istniejącą konstrukcją
stalową. Prace obejmą również
bezpośrednią okolicę obiektu.
Będą to m.in. budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z wiaduktu, nadbudowa przyczółków,
umocnienie skarp, ułożenie
nowej nawierzchni jezdni
i chodników.

Zamontowane zostaną bariery energochłonne, a dojazdy przebudowane.
Zarówno na wiadukcie jak i na wspomnianych dojazdach
pojawi się nowe
oświetlenie.

Gdy po rozbiórce
obiektu, wykonawca
prac przystąpił do
wzmacniania istniejącej konstrukcji,
okazało się, że zakres
robót znacznie się
zwiększył.

R

prac, komfort podróżowania
tym odcinkiem Drogi Krajowej
nr 88 będzie nieporównywalnie
lepszy.
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W trakcie prac rozbiórkowych okazało się, że wiadukt jest
w gorszym stanie niż wskazywały wstępne ekspertyzy
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Milionerzy
w Gliwicach i Zabrzu
139 milionerów mieszka łącznie na terenie
Zabrza, Gliwic oraz
powiatu gliwickiego.
Ranking śląskich milionerów opublikowała
Izba Skarbowa w Katowicach.

We wszystkich zeznaniach za
2012 rok śląscy milionerzy
wykazali dochód do opodatkowania w wysokości ponad 3,25
mld złotych. To o prawie 450
mln złotych mniej niż w zeznaniach za 2011 rok. Tradycyjnie
największą grupę osób deklarujących dochody przekraczające
1 mln złotych stanowią podatnicy prowadzący własną działalność gospodarczą, którzy wybrali opodatkowanie 19% liniową
stawką podatku. Drugą co do
wielkości grupą podatników deklarujących przychód powyżej 1
mln złotych są osoby osiągające
przychód ze sprzedaży papierów
wartościowych, pożyczonych
papierów wartościowych oraz
pochodnych instrumentów finansowych.
(mpp)

W zestawieniu przeanalizowano zeznania podatkowe mieszkańców Śląska za 2012 rok.
Gliwice, z 92 milionerami, dość
wyraźnie wyprzedziły swoich bliskich sąsiadów - m.in. Zabrze
(47 milionerów) czy Bytom (29).
Pierwsze trzy lokaty przypadły
Katowicom, Bielsku-Białej oraz
Częstochowie, gdzie żyje najwięcej, bo aż 164 krezusów
w województwie. Z kolei najmniej, bo zaledwie jedenastu
milionerów rozliczyło się w Jastrzębiu-Zdroju. W całym województwie śląskim mieszka

Nowopowstała hala przy ulicy Górnych Wałów

Dwie już gotowe
Gotowe są dwie z czterech budowanych w Gliwicach hal sportowych.
Pierwszy z obiektów powstał przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
nr 11 przy ul. Górnych Wałów. Koszt jego powstania to prawie 9 mln
zł. Podobna do niej, również już gotowa, jest hala przy ul. Kozielskiej,
z której skorzystają m.in. uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1.

1467 milionerów. To wynik aż
o 131 niższy od roku poprzedniego.

R

E

K

L

A

M

A

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

W tej nowoczesnej hali znajduje się boisko do koszykówki,
siatkówki, piłki ręcznej, a nawet ścianka wspinaczkowa
Obydwa sportowe obiekty dwubryłowe i dwukondygnacyjne,
przylegają do budynków szkół.
W każdym znajduje się arena
sportowa z widownią. Są też
pomieszczenia do fitnessu,
siłownia, mała salka i dobrze
wyposażone zaplecze.
W halach będą prowadzone nie
tylko zajęcia szkolne ale także
zawody w różnych dyscyplinach
m.in.: koszykówki, siatkówki
czy piłki ręcznej, jak również widowiska i imprezy estradowe.
W hali przy ul. Górnych Wałów
dodatkowo znajduje się ścianka wspinaczkowa, a na widowni może usiąść 157 osób.
Pierwszą z inwestycji, przy ul.
Górnych Wałów, zrealizowała
firma DOMBUD, drugą, przy
ul. Kozielskiej – firma KARTEL.
Prace budowlane rozpoczęły
się w ubiegłym roku.

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

Hala przy ulicy Kozielskiej
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Są pieniądze na „średnicówkę”!
Inwestor zastępczy – spółka DTŚ
SA – zaciągnie kredyt w wysokości do 400 mln zł na dokończenie
budowy Drogowej Trasy Średnicowej. Potwierdziły się tym samym
doniesienia, o których informowaliśmy w poprzednim wydaniu Gazety
Miejskiej.
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
Dodatkowo, marszałek zwiększył
pulę finansowania
z RPO o 50 mln zł.

Prace przy „średnicówce” nie
ustają, ale w ostatnich miesiącach głośno było o braku pieniędzy na dokończenie dwóch
ostatnich odcinków trasy.
W konsultacjach samorządów
Gliwic i Zabrza z odpowiednimi ministerstwami uzgodniono, że sposobem pokrycia
luki finansowej jest zaciągnięcie przez spółkę DTŚ SA
kredytu w BGK (do wartości
400 mln zł). Kredyt miałby być
w kolejnych latach spłacany
z rat rezerwy subwencji ogólnej przyznanej samorządom
Gliwic i Zabrza.

Wypada mieć nadzieję, że to
koniec przeszkód, na jakie napotyka ta kluczowa dla regionu
inwestycja.
Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu, w radiowym wywiadzie,
minister Ewa Bieńkowska przyznała, że możliwym sposobem
na uzyskanie finansowania do
dwóch ostatnich odcinków będzie zaciągnięcie kredytu w BGK.

W ubiegłym tygodniu podjęto decyzję o podpisaniu
listu intencyjnego
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Wiele wskazuje na to, że to koniec zawirowań wokół „średnicówki”
samorządy szukają też nowego sposobu finansowania
budowy trasy – m.in. z krajowych programów infrastruk-

Jak zaznaczył Mirosław Sekuła, marszałek województwa,
.
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DTŚ brakuje około 334 mln
zł. O kłopotach z uzyskaniem
środków pisaliśmy już w grudniu ubiegłego roku. W ostat-

turalnych zasilanych nowymi
środkami unijnymi.
Na dokończenie budowy
dwóch ostatnich odcinków
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nich latach koszt inwestycji
wzrósł w porównaniu z szacunkami z 2007 roku.
(mpp)
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Kronika policyjna
Zabobony
jednak
szkodzą
GLIWICE. Kolejna osoba

okradziona podczas ulicznego wróżenia. Policja
przestrzega: korzystanie
z usług tak zwanych
wróżek często kończy się
finansowymi stratami.

We wtorek, 25 czerwca, przed
godziną 15.00, 24-letnia
mieszkanka Sosnowca została
zaczepiona na ulicy Zwycięstwa
przez kobietę o ciemnej karnacji. Nieznajoma zaproponowała, że powróży, sosnowiczanka
się zgodziła. Niestety, podczas
przepowiadania przyszłości metodą czytania z ręki „klientka”
straciła złotą obrączkę o wartości 400 zł.

***

Zabrali
komórkę
i pieniądze
GLIWICE. Prokurator

objął policyjnym dozorem
trzech mężczyzn, którzy
na Trynku napadli na
20-latka. Młody człowiek
został pobity. Zabrano
mu telefon komórkowy
i kartę bankomatową.
Napastnicy szybko trafili
do policyjnej izby zatrzymań.

Do rozboju doszło w środę, 26
czerwca, około godziny 2.00
w rejonie ul. Rydygiera. Policyjna akcja zakończyła się zatrzymaniem trzech rozbojarzy.
Mężczyźni w wieku 20, 21 i 22
lat zaczepili 20-latka z powiatu

bieruńsko-lędzińskiego. Sprawcy zainteresowali się telefonem
komórkowym, jaki pokrzywdzony miał powieszony na smyczy.
Zmusili też ofiarę do ujawnienia
kodu pin karty bankomatowej,
po czym wypłacili z konta napadniętego 1000 zł. Mężczyźni
oczekują teraz na proces karny
i wyrok. Grozi im do 12 lat pozbawienia wolności.

***

Fatalny
tydzień na
drogach

dę gruby mur cmentarza może
świadczyć o tym, że dużą rolę
odegrało tu przekroczenie prędkości...
Również w sobotę, około godz.
1.00, nieznany sprawca potrącił przechodzącego przez jezdnię 20-latka. Młody mężczyzna
ma otwarte złamanie kości
uda.
– Osoby posiadające jakiekolwiek informacje na temat
sprawcy lub pojazdu, który
uczestniczył w wypadku, proszone są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym KMP w Gliwicach, tel. 32 33 69 280
– dodaje gliwicka policja.
Nie lepiej było w niedzielę.
Około godziny 13.00 na skrzy-

żowaniu ul. Wyczółkowskiego
i Kozielskiej 21-latek kierujący
bmw nie zatrzymał się na znaku „stop” i uderzył w terenowego nissana. Ranne zostały
pasażerki terenówki, 41-latka
i 12-letnia dziewczynka.

***

Nastoletni
podpalacz
ZABRZE. Policjanci
z zabrzańskiej komendy
zatrzymali 15-letniego
podpalacza. W wyniku
jego wybryku spłonął opel

GLIWICE. Miniony tydzień

astra. Sprawą zatrzymanego nastolatka zajmie
się sąd rodzinny.
– Oficer dyżurny zabrzańskiej
jednostki otrzymał informację
o płonącym aucie we wtorek 25
czerwca, około godziny 22:30.
Zgłaszający poinformował, że
na dozorowanym parkingu przy
ulicy Sienkiewicza wybuchł
ogień w jednym z pojazdów. Na
miejscu okazało się, że płonie
wnętrze opla astry – informuje
zabrzańska policja.
Strażacy ugasili płomienie,
a policjanci odnaleźli sprawcę zdarzenia. Okazał się nim
15-letni mieszkaniec Zabrza,
który doskonale jest znany policjantom. Nastolatek ma na
Fot. Gbcksm

na drogach Gliwic i powiatu był statystycznie
najgorszy w tym roku.
Odnotowano 10 wypadków (16 osób doznało
obrażeń) oraz 79 kolizji.
Zatrzymano 19 nietrzeźwych kierowców.

(fot).

Kierował
pod wpływem narkotyków
ZABRZE. Policjanci za-

trzymali mężczyznę, który
kierował samochodem
pod wpływem narkotyków. Za popełnione
przestępstwo mężczyźnie
grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, a także
zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

***

Wiele wskazuje na to, że przyczyną groźnie wyglądającego wypadku
na skrzyżowaniu ulic Kozielskiej i Okulickiego, było przekroczenie
prędkości

Brały w nim udział opel i skoda. Ucierpiały trzy osoby jadące skodą. Przebity przez sko-

Z lepem
na skarbonki
ZABRZE. Policjanci
zatrzymali mężczyznę,
który okradał kościelne
skarbonki za pomocą...
lepu na muchy.

W wyniku uderzenia mur cmentarza został
przebity na wylot

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

***

Na pobocze przy ulicy Bronisława Hagera zjechał samochód,
w którym siedział 45-letni
mężczyzna. Podczas kontroli
nie potrafił ustać na nogach,
mamrotał i wymiotował. Na
miejsce zostało wezwane pogotowie ratunkowe. Badanie
mężczyzny na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu
wskazało wynik negatywny.
Mężczyzna został przewieziony
do Szpitala Miejskiego na badania. Okazało się, ze był pod
wpływem narkotyków.

Tylko w czasie weekendu doszło do 5 poważnych wypadków. Pierwszy wydarzył się
w piątkowe popołudnie na ul.
Daszyńskiego – czołowo zderzyły się tu ford i porsche. Trzy
osoby doznały złamań, ucierpiało też 5-letnie dziecko.

Poważnie wyglądający wypadek
miał miejsce
w sobotnie popołudnie na skrzyżowaniu ulic
Kozielskiej
i Okulickiego

swoim koncie drobne kradzieże, a także pobicia. Po nocy
spędzonej w policyjnej izbie
dziecka młodociany podpalacz
przyznał się do winy.

Fot. Gbcksm

www.gazeta-miejska.pl

Informację o dziwnie zachowującym się mężczyźnie, który
w podejrzany sposób kręci się
po kościele św. Józefa w Zabrzu, oficer dyżurny otrzymał
w poniedziałek, 1 lipca. Gdy
policjanci zjawili się na miejscu, okazało się, że 29-letni
mieszkaniec Chorzowa za pomocą taśmy – lepu na muchy
wyciągał banknoty ze skarbonek umieszczonych w kościele.
– Mężczyzna z uwagi na ilość
alkoholu w wydychanym powietrzu i agresywne zachowanie,
został osadzony w miejskiej
izbie wytrzeźwień – informuje
zabrzańska policja.
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GLIWICE
ani jednej ławeczki dla czekających na autobus. Dochodzi do
kuriozalnych sytuacji – na własne oczy widziałem, jak starsze panie z siatkami pełnymi
zakupów siadały na chodniku.
Od pół roku panuje taka sytuacja! Czemu nikt tego nie może
załatwić? – denerwuje się nasz
Czytelnik.

Czekamy na Państwa telefony pod numerem (32)
230-84-51, w piątek, od 11.30 do 13.30. A o czym
informowali nas Czytelnicy podczas ubiegłego dyżuru?

Niesprawiedliwy
system

– Jestem inwalidą, o niskich
dochodach. Mieszkam w domu,
który odziedziczyłem. Jakim prawem mam płacić tyle samo, co
sześcioosobowa rodzina mieszkająca w sąsiedztwie? Produkują o wiele więcej śmieci niż
ja. To bezmyślne rozwiązanie.
Urzędnicy poszli na łatwiznę –
ubolewa pan Andrzej.

reklama
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Zdaję sobie sprawę, że
w upalne dni miło jest wejść
do chłodnego pomieszczenia,
ale bez przesady! W niektórych sklepach panuje iście lodowata atmosfera. Nie jest to
wtedy przyjemne, nie mówiąc
już o aspekcie zdrowotnym –
zbyt niska temperatura może
spowodować przeziębienie
oraz postrzał, jeżeli nawiew
skierowany jest na jedno
miejsce. Nie chodzi mi tylko
o klientów, ale także o osoby
zatrudnione w sklepach. Apeluję o rozwagę! – zgłasza pani
Teresa z Gliwic.

Pan Paweł z Gliwic zwraca uwagę na brak ławeczek dla korzystających
z komunikacji miejskiej.
– Na Placu Piastów, w miejscu
gdzie zatrzymują się autobusy
z Knurowa i Bojkowa, nie ma
.
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– Cisza nocna obowiązuje
od godz. 22. 00 do 6.00
rano. To okres, kiedy bezwzględnie przysługuje nam
prawo do odpoczynku. Każdy, kto zakłóca ciszę nocną,
może zostać pociągnięty do
odpowiedzialności. W tych
godzinach funkcjonariusz
Straży Miejskiej lub Policji
może nałożyć mandat karny
od 100 do 500 złotych.

– Począwszy od dowozu
i rozładunku towaru, poprzez rąbanie mięsa przez
pracowników i wiele innych
hałaśliwych czynności. Kończy się cisza nocna, a kilka
minut po godzinie 6 rano
rozlega się hałas. Właściciel obiecywał wielokrotnie,
że będzie się to wszystko
odbywać ciszej – niestety do
tej pory nic się nie zmieniło
– twierdzi Czytelnik.

– Chciałabym na łamach
Gazety Miejskiej poprosić
sklepikarzy w centrach
handlowych, by uważali
z klimatyzacją.

Gdzie
ławeczki?

– Jestem na emeryturze, długo chorowałam – przeszłam kil-

– Na parterze znajduje się
sklep mięsny. Czynny jest
od wczesnych godzin rannych i jest to bardzo uciążliwe sąsiedztwo – alarmuje
Czytelnik. Powodem jest
hałas, który przeszkadza
lokatorom budynku.

Za zimno
w sklepach

***

Podobnego zdania
są także inni, głównie samotnie mieszkający gliwiczanie.

Mieszkaniec kamienicy przy Pl. Piastów zgłosił
problem dotyczący uciążliwego „sąsiada”.

***

kanaście operacji, nowotwór,
a wykończą mnie urzędnicy.
To skandal, żeby opłaty były
uzależnione od metrażu. Będę
teraz płaciła dwa razy więcej
niż do tej pory. Emeryturę mam
niską i dla mnie to będzie duży
wydatek, nieproporcjonalny do
tego, ile wyrzucę śmieci. Dużo
mniej za odpady zapłaci 4
osobowa rodzina mieszkająca
w tym samym bloku, tylko że
na mniejszym metrażu. To po
prostu niesprawiedliwe – żali
się Czytelniczka. – To jawna
dyskryminacja osób samotnych
– dodają inni Czytelnicy.

Sposób naliczania opłat
za wywóz śmieci wciąż
budzi kontrowersje wśród
wielu mieszkańców
Gliwic.

Hałas od świtu

W przypadku, gdy po godz.
6.00 następuje zakłócanie
spokoju (prace drogowe,
dowóz towaru do sklepu,
rozładunek towaru w tym
przypadku) osoba, której to
przeszkadza może udać się
na właściwy komisariat Policji lub do Straży Miejskiej.
Prosi wtedy o skierowanie
sprawy do Sądu, stając się
świadkiem w sprawie. W takiej sytuacji zawsze musi być
osoba poszkodowana. Zakłócanie spokoju to czynność
subiektywna, to co jednemu
przeszkadza, niekoniecznie
musi przeszkadzać drugiemu,
natomiast każdy ma prawo
do wypoczynku. Sąd zdecyduje czy zostało popełnione
wykroczenie – wyjaśnia mł. inspektor Marcin Kuczkowski.

Jak to jest z tą
ciszą nocną? Czy
po godzinie 6
rano można hałasować do woli?
O komentarz do
sprawy poprosiliśmy rzecznika
Straży Miejskiej.
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gliwice
Kącik
adopcyjny

Przyjaciel ze schroniska...

GLIWICE
Pomocy człowieka
potrzebowały
pisklaki, które
wypadły z gniazd

W uwolnieniu młodych
dzików pomogli
strażacy

Zwierzęta w tarapatach
Gliwiccy strażacy nie tylko gaszą pożary ale także wyciągają z opresji...
dzikie zwierzęta. W minionym tygodniu
do niezabezpieczonej studzienki kanalizacyjnej wpadły dwa warchlaki.
Zwierzęta – jeszcze zbyt słabe i małe nie mogły same się
wydostać.

egzystować. Zdarza się, że
z gniazd wypadają pisklaki.
Jak wtedy reagować?

W okresie letnim często pomocy potrzebują także inne
leśne zwierzęta, które po wypadku lub po utracie rodziców
nie są w stanie samodzielnie

– Pamiętajmy, żeby niepotrzebnie nie zabierać piskląt,
ponieważ bardzo często w pobliżu znajdują się ich rodzice –
przestrzega Iwona Kokowicz

Łapcia ma 3,5 miesiąca. Jest
słodkim, łagodnym szczeniaczkiem. Została znaleziona na
ulicy, być może ktoś wyrzucił ją
z domu. Sunia ma niesprawną
lewą przednią łapkę – kończyna jest niewykształcona i przykurczona, prawdopodobnie od
urodzenia. Nie przeszkadza jej
to jednak w poruszaniu się.
Łapcia, jak na szczeniaka jest
cichutka i ułożona. Jak dorośnie, będzie małym pieskiem,
idealnie nadającym się do
mieszkania oraz dla rodziny
z dziećmi. Tel. Schronisko Gliwice: 32 305-09-43.

z Miejskiego Zarządu Usług
Komunalnych.

Na kochającego właściciela
czekają 10-tygodniowe kocięta. Są zdrowe, samodzielne,
uczą się kontaktu z człowiekiem. Jeśli chcesz zyskać wiernego przyjaciela – któryś z tych
kociaków na pewno chętnie
nim zostanie. Tel. Schronisko
Gliwice 32 305-09-43.

Pomóc można jednak w inny
sposób.
– Apelujemy do wszystkich
o ustawianie poidełek w okresie letnich upałów. Takie naczynie z wodą postawione czy
to w pobliżu miejsca zamieszkania czy też miejsca pracy,
może okazać się zbawienne
dla spragnionych ptaków
i wolno żyjących kotów – dodaje Iwona Kokowicz.
(kk)

Kocurek Orys jest młodziutki –
nie ma jeszcze roku. W schronisku mieszka od czerwca
i został znaleziony, gdy błąkał
się po ulicy. Orys to zadbany
kotek, ma ogromny apetyt
i duże miodowe oczy. Lubi się
tulić i bawić, jest bardzo kontaktowy. Kotek po zabiegu kastracji. Tel. Schronisko Gliwice
32 305-09-43.
właścicielki. Jest wysterylizowana. Niezwykle sympatyczna suczka czeka na adopcję.
Tel. Schronisko Gliwice 32
305-09-43.

Perełka to około 10-letnia suczka z młodzieńczym
usposobieniem i temperamentem. Do schroniska
została przyjęta po śmierci

Właścicielem rzeźby
obecnie jest osoba
prywatna

Orys
Perełka

„Bachantka” trafiła do Muzeum
„Bachantka na panterze” była najbardziej
kontrowersyjnym dziełem Theodora Kalidego, niemal „policzkiem” dla ówczesnej,
oficjalnej publiczności hołdującej akademickim gustom. Do końca wakacji można ją
podziwiać w Willi Caro.
Atmosferę oburzenia wokół
dzieła Kalidego podsycali m.in.
obrońcy moralności. Modelką
artysty była bowiem jego kochanka. Theodor Kalide m.in.
z powodu „Bachantki” stracił
możliwość otrzymywania intratnych, nawet królewskich zleceń.
Model gipsowy rzeźby powstał
ok. 1844 r. jako przewidziany
do wykonania w marmurze.
Kalide był na miarę swojej epoki artystą nowatorskim. Chociaż
był uczniem akademii, nie utracił
zmysłu obserwacji zmiennej natury. Jego dzieła cechuje realizm

bachantki – 1. w mit. gr. kapłanki Bachusa, jego tańczące w rozpasanym podnieceniu towarzyszki; menady. 2.
przen. uczestniczki hulanki,
orgii
i swoboda w wyrażaniu – od nastrojowości po ekspresyjność.
Do najsłynniejszych modeli rzeźb
autorstwa Kalidego zalicza się
„Lwa czuwającego” oraz „Lwa
umierającego”.
Muzeum w Gliwicach zaprasza
do Willi Caro, gdzie można zoba-

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

czyć „Bachantkę na panterze”.
Jej prezentacja wiąże się z obchodami Roku Theodora Kalidego – przypada właśnie 150
rocznica śmierci artysty. Inicjatorem i organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie na
Rzecz Dziedzictwa Kulturowego
Gliwic „Gliwickie Metamorfozy”,
a Muzeum w Gliwicach aktywnie
uczestniczy w tym projekcie.
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Rzeźba „Bachantka na panterze” jest mało znana publiczności. W latach 90. XX w., przez
krótki czas była eksponowana
w Oddziale Odlewnictwa Artystycznego Muzeum w Gliwicach na terenie GZUT S.A. przy
ul. Robotniczej. Po raz pierwszy
widzowie będą mogli podziwiać
ją aż przez kilka miesięcy, za
co Muzeum w Gliwicach składa
podziękowania właścicielowi,
osobie prywatnej.

www.gazeta-miejska.pl
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OGŁOSZENIA DROBNE, NIERUCHOMOŚCI
nieruchomości

usługi

Bojków sprzedam pilnie działkę
bud. Rolną. Pow. 4400 m2.
Cena 67 zł/m2. Tel. 507-580780.

!Dekarstwo-blacharstwo,
budowlane! Solidnie i fachowo.
Tel. 888-820-581.
!POGOTOWIE KOMPUTEROWE
dla firm i klientów indywidualnych. Tel. 500-400-778

Do sprzedaży/dzierżawy dom,
120 m2 na działce 5000 m2.
Gliwice centrum. Tel. 501-366260.
Do wynajęcia kawalerka na os.
Gwardii Ludowej, umeblowana,
wyposażona. Tel. 507-287-617.
M3/M6 wynajmę lub
sprzedam, 45m2/90m2,
1000/2500 zł/m-c, tel. 790268-368.

50.000 rata 889 zł. Tel. 535500-355.
AROMATYZACJA WNĘTRZ
I IMPREZ, www.scentek.pl
606-463-883. Dobór kompozycji zapachowej gratis.
AS-DREW parkiety – oferuje; Bezpyłowe Cyklinowanie
Układanie Parkietu Odnawianie
Drewnianych Schodów. TEL.
691-539-589.

NOWE GABINETY LEKARSKIE
DO WYNAJĘCIA w centrum
Leśnicy (gmina Leśnica, woj.
Opolskie) – parking, możliwość wynajęcia w weekendy.
Tel. 793-037-964.

Sprzedam M4, w centrum
Gliwic, 90 m2, I piętro w
kamienicy, w dobrym stanie,
c.o. etażowe, nowa instalacja
wod-kan, kominek, nowe okna
pcv. Bez posredników 190 tys.
zł. 601-588-358.

Bałucki, TELEWIZORY NAPRAWA DOMOWA, Dekodery TV
naziemnej. Tel. 32 234-86-65,
692-666-418.
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.
Chcesz oddać dom do użytkownia, świadectwa energetyczne.
Tel. 508-145-905.

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

Docieplanie budynków, remonty i malowania, elewacji. Tel.
607-969-200.

Sprzedam mieszkanie 2 pok.,
ul. Grottgera, Gliwice, 42 m2.
Sprzedaż bezpośrednia. Tel.
607-800-321.
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Masz kredyt? Porównaj ratę!
Wyślij sms o treści KASA na
664-045-917. Oddzwonimy.
Meble pokojowe, tapicerowane,
kuchnie, zabudowy, szafy, rolety.
Tel. 270-00-09, 695-899-863.
MEBLE NA WYMIAR kuchenne, pokojowe, biurowe, szafy,
garderoby, dorabianie szafek.
Transport. Przeprowadzki.
www.rduchmeble.pl
Tel. 603-895-924.
ODDŁUŻENIOWE 32 422-50-42.

Zwycięstwa – lokal na biuro,
kancelarię, gabinet, pracownię
– 125 m2 (20 zł/m2) wynajmę. Tel. 601-416-655.

A

6

AUTOKARY DO WYNAJĘCIA.
Tel. 603-893-021.

Sprzedam kawalerkę, 21 m2
bez posredników. Tel. 536-295267 Gliwice.

P

12

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
.

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

REMONTY KLATEK SCHODOWYCH, malowanie, tapetowanie, gipsy, panele. Tel./fax 32
230-59-52, 606-463-883.
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POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ mieszkania, domki.
PROTOKOŁY – badań i sprawdzeń ochrony przeciwpożarowej,
potrzebne do oddania domu do
użytkowania. Tel. 508-145-905.

Ubezpieczenia na życie, własna
działalność, podstawa + prowizja, atrakcyjne warunki współpracy, szkolenia. Wysyłanie CV
na rekrutacjaidg@gmail.com

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

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

RENOWACJA MEBLI tel. 787808-612, 32 270-01-12.

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.

I

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Roznoszenie ulotek do skrzynek pocztowych. Praca stała,
także uczniowie. Tel. 32 23512-98.

dam pracę

Sklep Meble Tadeusz zatrudni
kierowcę z kategorią prawa jazdy „B”. Praca w Gliwicach. Tel.
788-940-790, proszę dzwonić
10.00-18.00.

Autoryzowany Serwis Nissan/
Suzuki przyjmie uczniów. KONTAKT: 505-070-800.
Docieplanie domów. Firma
remontowo-budowlana. Tel.
531-769-342.

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

C

RADIO-TAXI-LUXGLIWICE przyjmie nowych członków posiadających zezwolenie na dział.
przew. Bez opłat wstępnych.
Tel. 32 231-29-09.

www.BRUKARSTWOGLIWICE.
pl tel. 502-611-988 lub 509962-089.

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

Ś

FIRMA UBEZPIECZENIOWA
zatrudni MENEDŻERÓW i
SPECJALISTÓW. Kandydatom
z branży przekażemy wynagrodzenie wyrównujące dochody.
CV na 04rekrutacja@wp.pl

Telemarketer – jesteś dobry?
Zarabiaj dobrze! Gliwice, Chorzów. 32 232-05-28.

Doświadczonego ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWEGO
zatrudnimy: 505-070-800.
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Kafelkowanie, panele, malarskie – TANIO!!! Tel. 787-672048.
Kolektory Słoneczne, Pompy
ciepła, c.o., wod-kan, montaż-serwis. Tel. 536-339-910.
KOMIS LAPLAYA87 ODZIEŻ
DLA KOBIET Z KLASĄ I INNE.
OKRZEI 11. 601-490-293.
Kupię działkę z przeznaczeniem
pod produkcję 5-8 ha. Tel. 788602-562.
Malowanie od 2 zł/m2, tapety,
gładź, panele. Możliwość rat.
Tel. 607-969-758, 32 235-6132.
Malowanie, Tapety, Gładzie,
Panele Podłogowe. Transport.
Doświadczenie. Tel. 512-878630.
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OGŁOSZENIA DROBNE, NIERUCHOMOŚCI
ciąg dalszy ze strony 9

Zatrudnię panią od września na
stanowisko fryzjerki dla psów z
doświadczeniem bądź po kursie
groomerskim. Info. pod tel.
797-763-161.

turystyka

Jesteś operatywny? Dysponujesz niedużymi pieniędzmi?
Nie masz pomysłu na biznes?
Przedzwoń 696-678-857.
Kupię radia, wzmacniacze,
kolumny itp. Kolejki PIKO, HO,
TT. Tel. 607-912-559.

auto-moto

Bułgaria – apartamenty w Słonecznym Brzegu lux. Właściciel. Tel. 601-416-655.
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.

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.

zdrowie
Terapie naturalne Aneta Roskosz, certyfikowana terapeutka i instruktorka DNA Theta
Healing, jasnowidzenie, uzdrawianie ciała, duszy i losu. Tel.
669-973-339, 884-604-251.
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ANTYKWARIAT – skup książek
z dojazdem. Dobrze płacimy.
Tel. 793-756-793.
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Na budowie zabrzańskiego odcinka
Drogowej Trasy Średnicowej praca wre

Średnicówka
coraz bliżej

11

– Po długiej zimie i fali
opadów, które spowolniły
budowę, prace mogą już
być prowadzone we właściwym tempie. Zaawansowanie robót ziemnych
sięga obecnie 60 procent
– mówi Rafał Zasowki,
kierownik budowy

Rosną ostatnie metry murów oporowych, w niektórych miejscach pojawia się już podbudowa drogi, a na wiadukcie
prowadzącym nad torami kolejowymi lada dzień ruszą pierwsze betonowania. Ostatni z zabrzańskich odcinków
średnicówki jest już gotowy w około 60 procentach.
Po długiej, śnieżnej zimie i dokuczliwej fali wiosennych opadów
prace na budowie ostatniego z
zabrzańskich odcinków Drogowej
Trasy Średnicowej nabrały właściwego tempa. Każdego dnia na
gigantycznym placu budowy uwija
się około dwustu osób. – Pracujemy po 10-12 godzin dziennie,
a jeśli wykonujemy betonowania,
to w systemie 24-godzinnym.
Zaawansowanie robót ziemnych
sięga obecnie 60 procent – wylicza Rafał Zasowski z firmy Eurovia Polska, kierownik budowy.
Drogowcy wykonali już ponad pół
miliona metrów sześciennych
nasypów. Zostało im około 350
tysięcy. Gotowe są wszystkie z jedenastu przepustów dla zwierząt i
80 procent murów oporowych, które w najwyższym punkcie sięgają
aż dwunastu metrów. – Miejscami
układane są już warstwy konstrukcyjne drogi – zwraca uwagę Rafał
Zasowski.
Wiadukty nabrały

kształtów
Praktycznie gotowy jest tunel
dla samochodów i pieszych
w ciągu ul. Jaskółczej. Obiekt
został już obsypany ziemią. Pozostało wykonanie oświetlenia
i pomalowanie wewnętrznych
ścian. Kilkaset metrów dalej
z ziemi wyrastają betonowe podpory mostu, którym kierowcy
będą przejeżdżać nad potokiem
Guido. Między podporami wykonywane są aktualnie specjalne
platformy pod płytę pomostową
obiektu.
Imponujące wrażenie robi wiadukt nad linią kolejową. Jego
konstrukcja jest już gotowa.
Z początkiem lipca mają się rozpocząć pierwsze betonowania. –
Nad torami wykonana zostanie
również kładka rowerowa-piesza
– zapowiada Rafał Zasowski.
Praca wre także na przyszłym
węźle średnicówki z ul. Roosevelta. Już dawno zniknęły pod ziemią potężne zbiorniki retencyjne,

Filary mostu nad potokiem Guido
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do których trafiać będzie spływająca z drogi deszczówka. Rosną
mury oporowe i nasypy, których
kolejne warstwy wzmacniane są
specjalną tkaniną. Kształtu nabiera również kilkusetmetrowa
jezdnia, która połączy węzeł z
rondem w ciągu ul. Roosevelta.
Na samym rondzie gotowe są już
chodniki, a niebawem pojawią
się zdobiące je rośliny.
Wspólnie dopinają
finansowanie
Jednocześnie trwają intensywne zabiegi, które mają na celu
rozwianie chmur zbierających
się nad średnicówką. Po raz
kolejny pojawiły się bowiem
problemy z finansowaniem inwestycji. Na dokończenie trasy brakuje około 300 mln zł.
W czerwcu w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie,
w którym uczestniczyli m.in.
prezydenci Zabrza i Gliwic, marszałek województwa śląskiego

oraz śląscy posłowie. Rozmowy
mają być kontynuowane do momentu rozwiązania wszystkich
problemów.
– Wierzymy, że mimo problemów uda się doprowadzić do
końca budowę tej ważnej dla
całego regionu arterii komunikacyjnej. Przypomnijmy, że
zadaniem tej inwestycji było
połączenie sześciu miast od
Katowic po Gliwice trasą o długości ponad 31 kilometrów. I
tylko w takiej formule średnicówka wypełni swoją rolę – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Rafał Zasowski uspokaja, że kłopoty z dopięciem finansowania
inwestycji nie wpłynęły w żaden
sposób na tempo prac w Zabrzu.
– Roboty postępują zgodnie z
planem – podsumowuje Rafał
Zasowski.(hm)

Specjalna tkanina służy do wzmacniania skarp nasypów

www.gazeta-miejska.pl

W tym miejscu powstaje węzeł z ulicą Roosevelta
Konstrukcja wiaduktu nad torami kolejowymi
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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.
Środa – 3.07

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

Czwartek – 4.07
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4 tel. (32) 271-62-91
• 17:00 – Felix, Net i Nika
oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa
• 20:00 – Supermarket
Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a
• wystawa Schönwald – wieś
z przeszłości
Zameczek Piastowski – Gliwice, Pod Murami 2
• wystawa Rynek – centrum
średniowiecznego i nowożytnego miasta
Radiostacja – Gliwice ul. Tarnogórska 129
• wystawa Uciekinierzy z PRL

Fot. dmit.com.pl

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4 tel. (32) 271-62-91
• 17:00 – Mysi agenci
• 20:00 – Supermarket

MUZYCZNE LATO

BRACIA – koncert
Śląskie Ranczo – Zabrze, ul. Webbera, piątek
(5.07.), godz. 20.00.
Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a
• wystawa Schönwald – wieś
z przeszłości

Skwer Valenciennes – Gliwice
• 14:00 – Warsztaty rysunkowe – rok Theodora Kalidego

Zameczek Piastowski – Gliwice, Pod Murami 2
• wystawa Rynek – centrum
średniowiecznego i nowożytnego miasta

Gliwice, ul. Przedwiośnie 1
(muszla koncertowa)
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej CANTATE DEO
• 14:00 – Konkurs piosenki
• 20:00 – Koncert Akademickiego Zespołu Muzycznego

Radiostacja – Gliwice ul. Tarnogórska 129
• wystawa Uciekinierzy z PRL
Czytelnia Sztuki – Gliwice, ul.
Dolnych Wałów 8a
• wystawa Wilhelm von Blandowski, 1822-1878. Niespokojne odbicie

Stacja Artystyczna Rynek –
Gliwice, Rynek 4-5
• wystawa prac Marka Jaromskiego
Zabytkowa KWK Guido, Zabrze ul. 3 Maja 93

Fot. www.walny-teatr.sdk.pl

Radiostacja – Gliwice ul. Tarnogórska 129
• 11:00 – O uciekinierach
PRL z Moniką Bortlik-Dźwierzyńską – Wstęp wolny
• wystawa Uciekinierzy z PRL
Czytelnia Sztuki – Gliwice, ul.
Dolnych Wałów 8a
• wystawa Wilhelm von Blandowski, 1822-1878. Niespokojne odbicie

Niedziela - 7.07
ULICZNICY
Park Chopina – Gliwice
• 18:00 – Circus Monte Sandino

SYNEK – premiera. Spektakl
sobota (6.07.), godz. 19.00
Zabytkowa KWK Guido, Zabrze
ul. 3 Maja 93

Zabytkowa KWK Guido, Zabrze ul. 3 Maja 93
• 19:00 – Synek – w Komorze Badawczej nr 8, zjazdy
pod ziemię 17:45–18:45.

Gliwice, ul. Przedwiośnie 1
(muszla koncertowa)
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej CANTATE
DEO
• 16:00 – Ogłoszenie wyników
• 20:00 – Koncert Kabaretu
RAK 5
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4 tel. (32) 27162-91
• 17:00 – Mysi agenci
• 20:00 – Syberiada polska

Stacja Artystyczna Rynek –
Gliwice, Rynek 4-5
• 11:00 do 14:00 – warsztaty
plastyczne pod okiem Marka
Jaromskiego
• wystawa prac Marka Jaromskiego

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4 tel. (32) 27162-91
• 17:00 – Mysi agenci
• 20:00 – Syberiada polska

Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a
• 10:00 do 14:00 – Warsztaty
rzeźbiarskie prowadzone przez
artystę Tomasza Koclęgę w ramach projektu „Rok Theodora
Kalide” – zapisy pod adresem
e mail: gliwickie_metamorfozy@op.pl lub numerem telefonu 601 065 019
• wystawa Schönwald – wieś
z przeszłości

Stacja Artystyczna Rynek –
Gliwice, Rynek 4-5
• wystawa prac Marka Jaromskiego

Piątek – 5.07

Gliwice, ul. Przedwiośnie 1
(muszla koncertowa)
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej CANTATE DEO
• 18:00 – Wspólny śpiew z Zespołem Festiwalowym

• 17:00 – Felix, Net i Nika
oraz Teoretycznie Możliwa
Katastrofa
• 19:00 – Koncert zespołu
Aswefloat

Zameczek Piastowski – Gliwice, Pod Murami 2
• wystawa Rynek – centrum
średniowiecznego i nowożytnego miasta

Czytelnia Sztuki – Gliwice, ul.
Dolnych Wałów 8a
• wystawa Wilhelm von Blandowski, 1822-1878. Niespokojne odbicie

Śląskie Ranczo – Zabrze, ul.
Webera
MUZYCZNE LATO
• 20:00 – Bracia – koncert,
wstęp wolny.

Fot. www.kopalniaguido.pl
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DYKTATOR – spektakl

sobota (6.07.), godz. 21.00
ULICZNICY, Park Chopina, Gliwice
sobota (6.07.). Wstęp wolny

Sobota – 6.07
ULICZNICY

• 19:00 – Synek – PREMIERA – w Komorze Badawczej
nr 8, zjazdy pod ziemię 17:45
– 18:45.

Park Chopina – Gliwice
• 21:00 – „Dyktator” spektakl – Walny Teatr.

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4 tel. (32) 27162-91
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Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a
• wystawa Schönwald – wieś
z przeszłości
Zameczek Piastowski – Gliwice, Pod Murami 2
• wystawa Rynek – centrum
średniowiecznego i nowożytnego miasta
Radiostacja – Gliwice ul. Tarnogórska 129
• wystawa Uciekinierzy z PRL
Czytelnia Sztuki – Gliwice, ul.
Dolnych Wałów 8a
• wystawa Wilhelm von Blandowski, 1822-1878. Niespokojne odbicie.
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Czwórka utalentowanych iluzjonistów zadziwia publiczność
serią odważnych i oryginalnych napadów rabunkowych, które odbywają się... w trakcie ich przedstawień. Bohaterowie
ściągają na siebie uwagę agentów FBI oraz Interpolu, a także
zainteresowanie byłego iluzjonisty, który stał się demaskatorem magicznych sztuczek. Nikt jednak nie zdaje sobie sprawy,
że Czterej Jeźdźcy, tak nazywa się grupa, realizują przy okazji
swoje ukryte cele, wyprzedzając wszystkich, łącznie z publicznością, co najmniej o kilka
kroków. Pozostaje nurtujące
pytanie: czy iluzjonistom pomaga ktoś z zewnątrz, czy
może ich sztuczki to prawdziwa magia?
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