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

Jest kandydat na
kandydata

Co,
Gdzie,
Kiedy

Po licznych trudnościach, przeciekach
i opóźnieniach, gliwickie akwarium zostanie w końcu otwarte.
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KOLEJNE ODKRYCIA
ARCHEOLOGÓW

Farmaceuta, wynalazca,
przedsiębiorca i miłośnik
sztuki – urodzony w Gliwicach Oscar Troplowitz to
jedna z najciekawszych
postaci związanych
z naszym
6-7
miastem.

3

Wampiry czy
skazańcy?
W rejonie ul. Dworcowej odkryto już siódmy szkielet człowieka, który pochowany został w bardzo
charakterystyczny sposób. Prawdopodobnie to
nie koniec sensacyjnych odkryć w tym miejscu.
Cały czas trwają prace archeologów na terenie
budowy Drogowej Trasy Średnicowej.
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Ponad osiem miesięcy pracowali gliwiccy
radni nad rozpatrzeniem petycji mieszańców
sprzeciwiających się wycince drzew z ulicy
Mickiewicza, po czym zdecydowali się oddalić pismo. Przedstawiciele obrońców lip nie
kryją oburzenia.

Kącik
adopcyjny
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GLIWICE
nej po zabiegu artroskopii,
a drugi wciąż leczy długotrwały uraz. Mimo całkiem dobrej
sytuacji kadrowej, w gliwickim
klubie nie ukrywają, że faworytem rywalizacji będą Azerowie.

Fot. Joanna Jaworska

O takiej chwili wielu piłkarzy marzy
od początku kariery. W czwartek
18 lipca Piast Gliwice zadebiutuje
w europejskich pucharach. Oprócz
wymagającego przeciwnika, na drodze gliwiczan mogą stanąć trudne
warunki atmosferyczne.

– Wicemistrzowie Azerbejdżanu mają dobrych zawodników,
którzy będą stanowić o sile
drużyny. Oni już grali w europejskich pucharach, my dopiero debiutujemy. Jesteśmy dla
nich anonimowi. Na pewno to
Karabach jest faworytem – studzi zapał Michał Kozioł.

Debiut
w upale
Gliwicki klub rozpocznie przygodę
z Ligą Europejską
meczem w Baku
z Karabachem Agdam w II rundzie
eliminacyjnej.
Niestety, w stolicy Azerbejdżanu nie będzie żadnych kibiców
z Gliwic. Sympatykom Piasta,
ze względów logistycznych, bardziej odpowiadał inny potencjalny rywal – Metalurg Skopje.
Macedończycy jednak przegrali
dwumecz z Karabachem, więc
kibicom została perspektywa
pokonania około 3 tysięcy kilometrów. Takim problemem nie
muszą się oczywiście martwić
piłkarze, sztab szkoleniowy
i działacze.
– Drużyna poleci do Baku bezpośrednim lotem czarterowym.
Wylot z Pyrzowic zaplanowano
na wtorek, na godzinę 23.00.
Powrót po kolacji, która odbędzie się tuż po meczu. W Polsce powinniśmy wylądować

około 6.00 rano w piątek.
Całkowity koszt transportu,
łącznie z wynajęciem autobusów w Azerbejdżanie, wyniesie
między 55 a 80 tysięcy euro –
informuje Michał Kozioł z biura
prasowego Piasta.
Sprzymierzeńcem gospodarzy
mogą być warunki atmosferyczne panujące w Azerbejdżanie. Temperatura podczas dnia
oscyluje w granicach 40 stopni
Celsjusza. Wieczorem (mecz
odbędzie się o godz. 21.00 czasu lokalnego, a więc o 18.00
czasu polskiego) może nie być
aż tak gorąco, ale na pewno będzie dość parno i duszno.

Kanał Orange Sport wyraził chęć
transmisji pierwszego w historii
meczu Piasta w europejskich pucharach. Nie wiadomo jednak,
czy kibice w Polsce będą mogli
trzymać kciuki za gliwicki klub.
Okazuje się bowiem, że wciąż
nie wiadomo, czy Azerowie zgodzą się na wyemitowanie sygnału. Nie powinno być natomiast
problemu z transmisją meczu
rewanżowego, tydzień później –
25 lipca.
(mpp)

Piłkarze Piasta trenują przed czekającym ich meczem
w stolicy Azerbejdżanu
o g ł o s z e n i e

s p o ł e c z n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Na chwilę obecną
trener Brosz ma cały
skład do dyspozycji,
nie licząc bramkarza
Dariusza Treli i napastnika Wojciecha
Kędziory.
Pierwszy jeszcze nie doszedł
do optymalnej kondycji fizycz-

R E K L A M A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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* wg statystyk Alexa.com uwzględniających gliwickie portale informacyjne, z dn. 08.07.2013
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Wampiry
czy skazańcy?
7 szkieletów, spośród 43 odkrytych
do tej pory, ma odcięte głowy umieszczone między kolanami, przy ramieniu
lub przy dłoni. Zdaniem archeologów,
taki rodzaj pochówku świadczy albo
o praktykach antywampirycznych
albo o tym, że byli to skazańcy.

Ilość odkrytych szkieletów (43)
świadczy także o tym, że nie jest
to przypadkowe miejsce pochówku, ale cmentarzysko, na którym
pochowano ludzi wykluczonych
z lokalnej społeczności. Najstarsze źródła nie potwierdzają, by
w pobliżu był kościół, nie był to
więc regularny cmentarz. Jak
podkreślają archeolodzy, to

To prawdopodobnie nie koniec
sensacyjnych odkryć w tym
miejscu. Na placu budowy Drogowej Trasy Średnicowej cały
czas trwają prace archeologów.

na razie jednak tylko hipotezy,
dokładniejsze informacje znane
będą po zakończeniu badań.
Na razie nie można ustalić z jakiego wieku pochodzą szkielety
– pracy archeologom nie ułatwia bowiem to, że nie znaleziono przy nich żadnych elementów wyposażenia – obrączek,
pierścionków, innej biżuterii.

Szkielet odkryty
w poniedziałek ma
uszkodzone kręgi
szyjne, co może
wskazywać na to,
że głowa była ścięta
np. mieczem.

– Na miejscu pojawiły się elementy ceramiki, nie wiemy jednak
czy nie pochodzi ona z jeszcze
wcześniejszych czasów niż szkielety – informuje dr Jacek Pierzak,
archeolog z biura wojewódzkiego
konserwatora zabytków.
Wspomniany nietypowy sposób
pochówku znany był już w X, XI
wieku, kiedy chrześcijaństwo

Pozostałe szkielety ułożone są
już w mniej lub bardziej typowy
sposób, głowa nie została im
odjęta.
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już się rozwijało, ale kultywowano jeszcze niekiedy praktyki
pogańskie. Nie jest to również
odosobniony przypadek. Podobnych odkryć dokonano już
pod płytą krakowskiego Rynku,
w Sandomierzu czy Wolinie.
Każdy odkryty szkielet jest dokładnie czyszczony, mierzony,
fotografowany i przekazywany
antropologowi. Dopiero on jest
w stanie ustalić, czy szkielet należał do kobiety czy mężczyzny,
w jakim wieku dana osoba zmarła oraz jakich doznała urazów.
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Zarówno znaleziska jak i praca
archeologów na tym terenie nie
powinny opóźnić prac związanych z budową Drogowej Trasy
Średnicowej. 
(kk)
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Zapraszamy na premięrę
Nowej Toyoty Corolli
20-21 lipca 2013
w godz. 900-1700

www.facebook.com/toyotajanowan

ul. Knurowska 8 • 41-800 Zabrze
tel. (32) 276 27 70 • faks (32) 276 27 79
e-mail: salon@toyota.zabrze.pl
www.toyota.zabrze.pl

U

Drugie miejsce na Śląsku w konkursie PIP
"Pracodawca: Organizator Pracy Bezpiecznej"
wśród ﬁrm zatrudniających do 50 pracowników.

Toyota Ja’Now’An Gliwice-Zabrze
PO
M
KU IN
PO KO
N WY

Nr 1 wśród salonów Toyoty na Śląsku
według tygodnika Auto Świat.
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Jest kandydat na kandydata
Na ponad rok przed wyborami samorządowymi, na horyzoncie pojawił się pierwszy, choć jeszcze oficjalnie
niepotwierdzony kandydat na prezydenta Gliwic. – Warto
polepszyć dialog z mieszkańcami Gliwic oraz zwiększyć
rolę Rad Osiedlowych – uważa Borys Budka, 35-letni
poseł na Sejm z Platformy Obywatelskiej.
Borys Budka: Faktycznie,
urodziłem się zabrzaninem,
ale mieszkam w Gliwicach
już od dwóch lat. Moja żona
także pochodzi z tego miasta.
Mandat poselski uzyskałem
w okręgu obejmującym Gliwice, Zabrze, Bytom i Tarnowskie
Góry. Pracuję m.in. w Katowicach, Gliwicach, Chorzowie czy
Warszawie. Jak ktoś się mnie
spyta „Skąd jesteś?”, to odpowiadam, że ze Śląska.

rocznych wyborach samorządowych. Jednym z omawianych
wariantów, była także moja
kandydatura. Nie ukrywam, że
jest mi z tego powodu bardzo
miło, choć tak naprawdę, kwestie personalne są tu drugorzędne – chodzi przede wszystkim o stworzenie pewnej wizji
dla mieszańców, w gliwickiej
Platformie jest wielu świetnych
fachowców.

Czy w mieście tradycyjnie przychylnym Platformie, jej kandydat miałby szansę zagrozić
urzędującemu prezydentowi
Zygmuntowi Frankiewiczowi,
który wydaje się być pewniakiem do startu w przyszłorocznych wyborach? Decyzja
w sprawie kandydata PO zapadnie najprawdopodobniej
po wakacjach. Póki co, najgłośniej mówi się o kandydaturze Borysa Budki, którego
zapytaliśmy o ewentualny start
w wyborach.

Gazeta Miejska: Załóż-
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Ewentualna kandydatura posła Budki
w przyszłorocznych
wyborach samorządowych wzbudziła
ożywioną dyskusję
na łamach portalu 24gliwice.pl.
Przedstawiamy
niektóre z komentarzy:

Jako kandydat na
prezydenta Gliwic,
co chciałby pan
zmienić w mieście?
Borys Budka: Daleki jestem
od krytyki władz miejskich.
Wręcz przeciwnie – jestem
zdania, że Gliwice to miasto,
które w latach 90-tych wzorowo wykorzystało swoją szansę.
Uważam natomiast, że dobrze byłoby zwiększyć udział
mieszkańców w kreowaniu
.
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.

.

wic, niezwiązanego z żadną
partią, a związanego z miastem.”

.

„No, wreszcie jakiś konkretny, rozgarnięty, dobrze
wykształcony
człowiek.
Chętnie na niego zagłosuję jeśli pokaże sensowny
program wyborczy.”

***

„Czy są jeszcze jakieś inne
warianty? W roli przyszłego
prezydenta wolałbym widzieć
jakiegoś społecznika z Gli-

„Dwa lata mieszkania
w Gliwicach to za mało.
PO, PIS precz od Gliwic.
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***

„Mieszkańcy potrzebują
gospodarza, a nie polityka,
i to jeszcze z Zabrza!”

***

***

„Przecież każdy ma prawo
kandydować. Ale wygodniej
jest krytykować.”

E

Nie chcę scentralizowanych decyzji w mieście. Do
pana Borysa nic nie mam,
ale wolałbym kandydata
z Koalicji dla Gliwic.”

***

„Mieszkańcy są właścicielami, wybierają sobie zarządcę. Powinien to być sprawny
manager z wizją i pomysłami. Powinien to pokazać, co
chce zrobić w ciągu dziesięciu lat z miastem i jak to sfinansować. Jak rozwiązywać
ludzkie problemy, jak walczyć
o rozwój, a nie stagnację.
Niezależnie jak się nazywa.”

R
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Borys Budka ma 35 lat. Z wykształcenia jest
prawnikiem i ekonomistą. W latach 2002-2006
sprawował funkcję wice-, a potem przewodniczącego Rady Miejskiej w Zabrzu. W 2011 roku obronił rozprawę doktorską „Kwalifikacje pracownicze
w stosunku pracy”, uzyskując stopień naukowy
doktora nauk ekonomicznych. Sprawuje również
zawód radcy prawnego, specjalizując się w szeroko rozumianej problematyce prawa samorządowego oraz spółdzielczego. W wyborach parlamentarnych w 2011 roku, startując z 11 miejsca na
liście Platformy Obywatelskiej dostał się do Sejmu
z wynikiem 10 tys 260 głosów.

Rozmowa i opracowanie:
Michał Pac Pomarnacki

Gazeta Miejska:

my jednak przez
Gazeta Miejska:
chwilę, że to Borys
Od kilku tygodni
krążą spekulacje na Budka zmierzy się,
temat pana kandy- najpewniej z Zygmuntem Frankiewidowania na urząd
czem. Nie obawia
prezydenta Gliwic. Ile jest w nich się pan, że potencjalni wyborcy
prawdy?
będą pana utożsaBorys Budka: Oczywistym
miać z Zabrzem,
jest, że w środowisku gliwickiej
Platformy mówi się o przyszło- a nie Gliwicami?
R

wizji miasta. Mam tu na myśli
m.in. budżet obywatelski oraz
zwiększenie roli Rad Osiedlowych. Warto polepszyć dialog
z mieszkańcami, czego dobitnym przykładem jest sprawa
wycinki tych nieszczęsnych lip
z ul. Mickiewicza. Poza tym
należy stawiać na rozwój wizerunku Gliwic jako ośrodka
biznesowego i akademickiego.
Jeśli chodzi o infrastrukturę,
to kluczowe jest dokończenie
budowy Drogowej Trasy Średnicowej.

„Nareszcie! Pan poseł wydaje się bardzo właściwym
kandydatem. Do tej pory
każdorazowo głosowałam
na Zygmunta Frankiewicza
ale ...nigdy więcej. Myślę,
że przez czas dzielący nas
od wyborów zdołamy poznać lepiej pana Budkę.”

***
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Rybki lubią pływać

Motocykl jak samolot odrzutowy
Przez cztery dni uprzykrzał życie mieszkańcom Sikornika. Hałas, jaki wydobywał się
z wypatroszonych rur wydechowych jego
motocykla, budził pół osiedla. Do akcji
wkroczyli policjanci i zabrali pojazd.
Wilgi i uciekł pieszo. Policjanci zabrali motocykl na lawetę
i zabezpieczyli.
Jak się okazało, pojazd posiadał tablice rejestracyjne
z całkiem innej maszyny. Jak
po nitce do kłębka detektywi
doszli do osoby, która uciekając, liczyła na uniknięcie
odpowiedzialności. Zatrzyma-

Młody człowiek porzucił swój
„bolid” w zaroślach przy ul.
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Po licznych trudnościach, przeciekach i opóźnieniach, gliwickie akwarium zostanie w końcu otwarte. Od 29 lipca podwodny świat będzie czekał na pierwszych zwiedzających.
Fot. um gliwice

W poprzedni poniedziałek około
godziny 18.00 policyjny patrol
z I komisariatu ruszył w pościg
za motocyklistą podróżującym
po osiedlowych uliczkach z hałasem o natężeniu porównywalnym do startującego samolotu
odrzutowego.

no 24-letniego mieszkańca
Gliwic. Przyznał się do zarzuconych mu wykroczeń.
Dodatkowo okazało się, że
motocykl sprowadził zza granicy rówieśnik sprawcy i chcąc
uniknąć formalności rejestracyjnych oraz opłat, powiesił na
nim rejestracje „pożyczone”
od jeszcze innego znajomego.
Wszystkich panów policjanci
skrupulatnie rozliczyli. Mandaty i grzywny kosztowały ich
już prawie 4 tys. zł. Mogą liczyć na wezwanie do zapłaty
grzywny z ubezpieczeniowego
funduszu gwarancyjnego, a to
kwota około 2 tys. zł.
.

moduł reklamowy
tej wielkości
kosztuje tylko

78 zł

netto
Szczegóły na
www.gazeta-miejska.pl

.

W pawilonach gliwickiej Palmiarni Miejskiej wybudowano
cztery spore zbiorniki wodne.
Spośród nich największy będzie amazoński (60 m3 objętości), w którym pływać będą
m.in. arapaimy – drapieżne
ryby z Ameryki Południowej,
płaszczki czy dwa gatunki piranii. W zbiorniku afrykańskim
znajdziemy tropheusy, naskalniki, czy muszlowce, a w azjatyckim ryby z okolic Sumatry czy
Tajlandii, np. labeo, czyli grubowarg dwubarwny. Najmniej
R
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egzotyczny ma być zbiornik
polski, w którym pływają m.in.
okonie, pstrągi, karasie, sumy
i miętusy. Łącznie, gliwickie
akwaria wypełni 100 tysięcy
litrów wody.

Prace nad inwestycją realizowaną przez Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego rozpoczęły się wiosną
2011 roku. Po problemach
z przeciekającymi zbiornikami,
otwarcie przełożono z listopada 2012 na początek 2013
roku, a następnie na maj tego
samego roku. Koniec końców,
akwarium zostanie udostępnione zwiedzającym w ostatnich
dniach lipca. Koszt inwestycji
wyniósł 3,6 mln zł.
(mpp)

Na ekranach ustawionych przy
akwariach wyświetlane będą
informacje dotyczące poszczególnych okazów ryb. Jak informuje magistrat, w zbiornikach
będą też zamontowane kamery, by móc dokładnie „zanurzyć
się” w podwodny świat.
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Urodzony w Gliwicach:

Sam Oscar Troplowitz z sentymentu i wdzięczności dla
Gliwic, w którym to mieście
wzbogacili się jego przodkowie, ufundował miastu pomnik.
Historia monumentu nie była
zbyt szczęśliwa, dotrwał do początków 1945 roku, kiedy to
Rosjanie zastąpili go „Gwiazdą
Radziecką”.
Oscar Troplowitz pochodził
z rodziny żydowskiej, która
w XVIII w. przywędrowała do
Gliwic z miejscowości Troplowitz (obecnie Opawica, przy
granicy polsko-czeskiej), od
której rodzina przejęła swe
nazwisko.
Jego przodkowie szybko osiągnęli zamożność i byli rodziną
powszechnie szanowaną.
Dziadek Oscara, Salomon Troplowitz, był
bardzo znanym
handlarzem win
węgierskich.
Jego winiarnia mieściła
się przy gliwickim Rynku pod numerem 25.
Co ciekawe,
miał
trzy
żony. Z ostatnią z nich doczekał się 13
potomków. Jednym z jego synów
był Simon Ludwig
(Louis) Troplowitz –
mistrz murarski, współbudowniczy gliwickiej synagogi,
radny miejski, ojciec Oscara.

Oscar Troplowitz
przyszedł na świat
18 stycznia 1863 r.
w kamienicy przy
Bahnhofstrasse 5,
czyli obecnej ul.
Dworcowej. Mieszkał w Gliwicach do
7 roku życia.
Prawdopodobnie, żeby umożliwić swoim dzieciom zdobycie lepszego wykształcenia
w większym mieście, rodzina
przeniosła się do Wrocławia.
Oscar uczęszczał do tamtejszych szkół, a potem rozpoczął studia. Idąc w ślady wuja,
znanego aptekarza, związał
swoje życie z farmacją. Przez
pewien czas pracował u wspomnianego krewnego w jego
aptece w Poznaniu. Mężczyzna

Fot. Archiwum Muzeum w Gliwicach

Farmaceuta, wynalazca, przedsiębiorca i miłośnik sztuki – urodzony w Gliwicach Oscar Troplowitz to jedna
z najciekawszych postaci związanych
z tym miastem. Choć mieszkał w nim
krótko, bo w wieku 7 lat wyjechał do
Wrocławia, by następnie pracować
także w Berlinie, Poznaniu i Hamburgu, to w XIX wieku z Gliwicami związana była jego rodzina.
w dalszym ciągu się kształcił
– w roku 1888 uzyskał tytuł
doktora filozofii i magistra
sztuk wolnych na Uniwersytecie w Heidelbergu.
Ambitnemu Oscarowi nie wystarcza praca w aptece – próbuje więc rozpocząć własny
biznes. Mając 27 lat, dzięki
wsparciu finansowemu rodziny, wykupił będący na skraju
bankructwa zakład farmaceutyczny Carla Paula Beiersdorfa.
Jak się później okazało, był to
strzał w dziesiątkę – Troplowitz
dzięki swym innowacyjnym pomysłom i wiedzy chemicznej doprowadził firmę do ogromnego
rozwoju.

Dom rodziny Troplowitz
go samoprzylepnego plastra
opatrunkowego, przejął
też fabrykę mydła i rozpoczął
produkcję
mydeł toaletowych.
Pierwsza na świecie pomadka do
ust również wyprodukowana
została w fabryce Troplowitza.

Jednak
najbard z i e j
znane
i doniosłe
stało się
wynalezienie w grudniu
Pierwszy krem NIVEA
1911 r. i wdrożenie do produkcji
kremu Nivea, czyli
Fot. NIVEA Polska, Grupa Beiersdorf
pierwszego kosmetycznego kremu produkowanego na
W 1890 roku zatrudnionych było tam 11 osób, skalę przemysłową. W latach
a w 1914 roku było to już ponad wcześniejszych, kremy robione
500 pracowników. Z małego w aptekach wyłącznie na zamólaboratorium rozwinął firmę pro- wienie, były krótkotrwałe i szybdukującą innowacyjne wyroby, ko ulegały rozwarstwieniu. Nowy
produkt, na bazie eucerytu okarozprowadzane na cały świat.
zał się niebywałym sukcesem.
Na wynalazki nie trzeba było W trzy lata po wprowadzeniu na
więc długo czekać. W 1892 r. rynek, krem Nivea dostępny był
Oscar Troplowitz otrzymał swój już w 34 krajach.
pierwszy patent za procedurę
osuszania maści, wprowadził Pisząc o Oscarze Troplowitzu
do produkcji plaster dla spor- nie można nie wspomnieć, że
towców i plaster do klejeń był przedsiębiorcą niezwykle
technicznych. W 1892 r. za na- dbającym o swych pracowmową znajomego stomatologa ników. Każdy chciał u niego
z Gliwic, dr Florisa, Troplowitz pracować. Dlaczego? Wśród
stworzył pierwszą na świecie długiej listy udogodnień znajdowały się: skrócony tygodniowy
pastę do zębów.
czas pracy z 60 do 56 godzin,
Z kolei w 1905 r. pojawiła się z dotychczasowym wynagropasta o nazwie Pebeco, która dzeniem, premie gwiazdkowe
była już masowym produktem i urlopowe, lekka praca dla kofirmy Beiersdorf. W 1901 r. biet ciężarnych czy pokój dla
rozpoczął produkcję pierwsze- matek karmiących.

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

w którym się uroW 1913 roku, po
śmierci swych rodził, czyli Gliwic.
dziców Oscar TroZlecenie wykonania pomnika
plowitz otrzymał
otrzymał niemiecki rzeźbiarz Arduży spadek, z któ- thur Bock. Motywem przewodrego część pieniędzy nim pracy miał być przemysł
górnośląski, który dominował
postanowił przew Gliwicach i całym regionie.
znaczyć na budowę W półokrągłym basenie z fonpomnika dla miasta, tanną, z pulsującej wody miała

Prowadzenie firmy farmaceutycznej nie było jednak całym
życiem Oscara, miał też swoją pasję – sztukę. Podróżując
wspólnie po Europie – kupował
na giełdach stare, XVIII-wieczne dzieła oraz kolekcjonował
obrazy ówczesnych twórców,
m.in. P. Picassa, A. Renoira czy F. Lissmanna. Był też
mecenasem sztuki dla ówczesnych młodych artystów.
reklama
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moduł reklamowy
tej wielkości
kosztuje tylko

78 zł

netto
Szczegóły na
www.gazeta-miejska.pl
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historia

na pocztówkach
i w podpisach
w prasie znajdował
się niepoprawny
tytuł „Robotnik”
lub „Górnik”.

jącego się lewą
ręką o wielki młot.
Nie wszyscy rozumieli alegoryczny
charakter rzeźby.
Niejednokrotnie

podnosić się figura giganta,
symbolizująca rozwijający się
przemysł. Projekt pomnika został zaakceptowany przez władze miasta.

Rzeźby nie zdołano ustawić,
gdyż wybuchła wojna. W międzyczasie Oscar Troplowitz
zmarł, więc o „Robotniku” (jak
go często błędnie nazywano)
zapomniano. Przeleżał w magazynie około 15 lat. Dopiero
w 1930 r. został ustawiony
i odsłonięty, jednak nie w planowanym pierwotnie miejscu, lecz
na skwerze ówczesnego Reichspraesidentenplatz, czyli obecnego placu Piłsudskiego. Stał
tam do początków roku 1945,
kiedy to Rosjanie ustawili na cokole Pomnik Wdzięczności, czyli
„Gwiazdę Radziecką”.

-Pomnik przedstawiał monumentalnego mężczyznę,
wyłaniającego się
z wody i opierareklama

.

.

.

Swego prezentu dla Gliwic,
Oscar Troplowitz nigdy nie zobaczył – zmarł nagle, na udar
mózgu w kwietniu 1918 roku.
Wracał z pracy. Pochowany
został na cmentarzu w jednej
z dzielnic Hamburga.

Firma Beiersdorf,
spuścizna po Oscarze Troplowitzu do
dziś znakomicie
funkcjonuje, a marka kosmetyków NIVEA znana jest na
całym świecie.

Fot. Archiwum Muzeum w Gliwicach

Rzeźbiarz sam wybrał miejsce,
w którym miał być ustawiony
pomnik – zdecydował się na
koryto dawnej, nieistniejącej
już Dzikiej Kłodnicy, tuż przy
głównej ulicy Wilhelmstrasse,
czyli obecnej Zwycięstwa.

Oscar Troplowitz pozostawił po
sobie także bogatą kolekcję obrazów, z których wiele zapisał
w swym testamencie dla hamburskiej Kunsthalle. Wspólny
grobowiec rodziny Troplowitz
i Mankiewicz (rodziny jego żony)
jest w Hamburgu utrzymywany
z dbałością do dzisiaj, uznany
przez władze miasta za pomnik
kultury. W dowód uhonorowania
zasług dla tego miasta, od 1971
r. jedna z ulic Hamburga nosi
nazwę ulicy Oscara Troplowitza.

Pomnik ufundowany przez Oscara Troplowitza
– alegoria przemysłu górnośląskiego.
Często określany przez mieszkańców jako
„Robotnik” lub „Górnik”.
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Fot. NIVEA Polska, Grupa Beiersdorf

Oscar Troplowitz

Katarzyna Klimek
Opracowano m.in. na podstawie
tekstu Bożeny Kubit: „Oscar Troplowitz i jego gliwickie korzenie”.
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Oscar Troplowitz
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BODZIOSYSTEM
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1545,-

690,-

3-dniowy termin realizacji zamówień!
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587,-

471,-

kolor: orzech

kolor: brąz

Łóżko BODZIOSYSTEM Kuchnia OLA

1476,-

99,63

2481,-

79,70
kolor: brąz-karo

2260,-

10%

kolor: bordo (wysoki połysk)

Zapraszamy do salonów meblowych
Gliwice ul. Pszczyńska 117 (obok stacji Shell), tel. (32) 230-63-05
Zabrze ul. Nawrata 14 (boczna ul. Piłsudskiego), tel. (32) 376-32-51
Zabrze ul. Plutonowego R. Szkubacza 6 (obok M1), tel. (32) 375-00-21
16.07.2013 (nr 627)
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gliwice, zabrze

Kronika policyjna

Las, a w nim
marihuana

Łamał zakaz
GLIWICE. Do

trzech lat więzienia grozi 28-letniemu mieszkańcowi Gliwic, który kierował
swoim oplem astrą wbrew sądowemu zakazowi. Za popełnione przestępstwo mężczyzna
wkrótce odpowie przed sądem.

Kierowcę opla policjanci z „drogówki” zatrzymali do rutynowej
kontroli w środę, 10 lipca, około godziny 1.00 przy ul. Żwirki
i Wigury. Alkomat wykazał, że
mężczyzna jest trzeźwy. Podczas dalszych czynności oka-

ZABRZE. W

lesie przy
ulicy Jordana w Zabrzu
policjanci zatrzymali
mężczyznę posiadającego hodowlę marihuany. Łącznie 16 krzewów konopi indyjskich.

zało się jednak, że wsiadł za
kierownicę wbrew sądowemu
zakazowi prowadzenia pojazdów mechanicznych. Uprawnienia stracił w 2011 r., kiedy
to kierował w stanie nietrzeźwości.

Zatrzymany to 21-letni zabrzanin. W trakcie przesłuchania
przyznał, że nasiona marihuany

Fot. KMP Zabrze

Kącik adopcyjny

kupił w internecie, a następnie
zasadził je w pobliżu Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego przy
ulicy Jordana w Zabrzu. Jak się
okazało, „hodowca” jest uczniem
jednej z miejscowych szkół zawodowych, a krzaczki zasadził na
własny użytek. Wpadł w chwili,
kiedy przyszedł doglądnąć jak
rosną jego sadzonki. Mężczyźnie przedstawiono zarzut uprawy
konopi, za co grozi mu do 3 lat
pozbawienia wolności.

Pijany miał szczęście

ZABRZE

ZABRZE. O sporym szczęściu może mówić 32-latek, który
w środę wieczorem, 10 lipca, wpadł pod pociąg. Mężczyzna
wyszedł spod wagonu o własnych siłach. Wezwani na miejsce zdarzenia ratownicy medyczni stwierdzili, że mieszkaniec Zabrza nie doznał żadnych obrażeń. Jedynym działaniem
wobec niego było odwiezienie do izby wytrzeźwień.

Alona to średniej wielkości,
młodziutka suczka. Do schroniska trafiła w maju. Błąkała
się przy szkole przy ul. Tarnopolskiej. Jako szczeniak została adoptowana ze schroniska
w Bytomiu. Niestety, właściciele się do niej nie przyznają.
Jest bardzo kontaktowa, pełna
energii. Potrzebuje kochającego domu, w którym poczuje
się bezpieczna, i w którym
pozostanie już na zawsze. Tel.
32 271-47-97.

Zyta
Zyta, młoda, spokojna kotka
znaleziona w czerwcu na ulicy Pszczyńskiej. Jest bardzo
delikatna, pozwala się brać
na ręce i przytulać. Tel. 32
305 09 43
Zoe to kotka znaleziona na
Trynku na początku czerwca.
Miała chory język i nie mogła
jeść, przez pierwsze dni odżywiana była za pomocą kroplówki. Teraz jest już zdrowa i z tę-

rzenia, mężczyzna po chwili
wyszedł spod wagonu i odszedł
z miejsca zdarzenia. Zatrzymany został przez kierownika
pociągu, który na miejsce wezwał ratowników medycznych.

Do zdarzenia doszło o godzinie
19.45. Mężczyzna spadł z peronu na torowisko w momencie, kiedy na dworzec wjechał
pociąg relacji Lublin – Wrocław.
Ku zdziwieniu świadków zdasknotą czeka na nowy dom.
Jest bardzo łagodna i ma duży
apetyt. Tel. 32 305 09 43
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Okazało się, że 32-latkowi nic
nie dolega. Wezwani na dworzec kolejowy policjanci przejęli
mężczyznę i doprowadzili go do
izby wytrzeźwień. Okazało się,
że był pijany.
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Birma to kotka, której
właściciel – Meksykanin –
zmarł w czerwcu. Zwierzę
jest spokojne i wysterylizowane. Szybko aklimatyzuje
się w nowym otoczeniu.
Może to Ty dasz jej szansę
na kochającą rodzinę? Tel.
32 305 09 43

Zoe

Alona
GLIWICE
Kot Mefisto znaleziony został
pod samochodem na placu
Piłsudskiego. Trafił do schroniska na początku czerwca. Jest
towarzyski łagodny. Mefisto ma
ok. 2 lat, jest już po zabiegu
kastracji. Tel. 32 305 09 43.

Mefisto
Birma
GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze
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OGŁOSZENIA DROBNE, NIERUCHOMOŚCI
nieruchomości

usługi

Do wynajęcia kawalerka na os.
Gwardii Ludowej, umeblowana,
wyposażona. 507-287-617.

!Dekarstwo-blacharstwo,
budowlane! Solidnie i fachowo.
Tel. 888-820-581.

Gliwice Mastalerza, wynajem
kawalerki 34 m2 – 700 zł. BN
665-006-045.

!POGOTOWIE KOMPUTEROWE
dla firm i klientów indywidualnych. Tel. 500-400-778

Kupię działkę z przeznaczeniem
pod produkcję 5-8 ha. Tel. 788602-562.

50.000 rata 889 zł. Tel. 535500-355.

M3/M6 wynajmę lub
sprzedam, 45m2/90m2,
1000/2500 zł/m-c, tel. 790268-368.

A może POŻYCZKI NIEBANKOWE. POŻYCZKI od 200 zł do
2800 zł. CHWILÓWKI do 500
zł. Tel. 725-346-710 Zadzwoń
lub napisz!!!

Odstąpię lokal po remoncie
na kosmetykę lub fryzjerstwo,
Gliwice, ul. Toszecka. Tel. 532375-555.
Sprzedam 2-pok. - 128 tys. i
4-pok. - 252 tys. gliwicecity.pl
treść: M3, M5 Gliwice blisko
Forum.

AUTOKARY DO WYNAJĘCIA.
Tel. 603-893-021.
Bałucki, TELEWIZORY NAPRAWA DOMOWA, Dekodery TV
naziemnej. Tel. 32 234-86-65,
692-666-418.

Sprzedam mieszkanie 2 pok.,
ul. Grottgera, Gliwice, 42 m2.
Sprzedaż bezpośrednia. Tel.
607-800-321.

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.

Sprzedam mieszkanie 40 m2
w Sierakowicach – zielona
okolica. 512-447-412.

BOUTIQUE LAPLAYA78
ODZIEŻ DLA KOBIET Z KLASĄ
i INNE. Gliwice, OKRZEI 11.
Tel. 601-490-293.

Sprzedam mieszkanie bez
pośredników, 43 m2 blisko
centrum Gliwic. Tel. 661-457422.
Sprzedam! Działki inwestycyjne
z zabudową warsztatową w
okolicy DTŚ. Tel. 509-502-300.
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AS-DREW parkiety – oferuje; Bezpyłowe Cyklinowanie
Układanie Parkietu Odnawianie
Drewnianych Schodów. TEL.
691-539-589.

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.

P

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

.

Chcesz oddać dom do użytkownia, świadectwa energetyczne.
Tel. 508-145-905.
Docieplanie budynków, remonty i malowania, elewacji. Tel.
607-969-200.
DOCIEPLANIE DOMÓW – firma
remontowo-budowlana. Tel.
531-769-342.

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, 695899-863.

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

ODDŁUŻENIOWE 32 422-50-42.
POMIARY INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ mieszkania,
domki. PROTOKOŁY – badań i
sprawdzeń ochrony przeciwpożarowej, potrzebne do oddania
domu do użytkowania. Tel.
508-145-905.
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www.BRUKARSTWOGLIWICE.
pl tel. 502-611-988 lub 509962-089.

dam pracę
Autoryzowany Serwis samochodów Nissan/Suzuki przyjmie
uczniów szkół zawodowych na
praktyki w zawodzie mechanik
/ elektromechanik. KONTAKT:
505-070-800.

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

Remonty mieszkań, instalacje,
c.o., wod-kan. elektryczne. Tel.
789-356-832.
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RENOWACJA MEBLI tel. 787808-612, 32 270-01-12.
ROLETY materiałowe dzień-noc,
ŻALUZJE aluminiowe i drewniane, MOSKITIERY ramkowe – a
to wszystko produkujemy na
wymiar. Tel. 532-591-875.

Przyjmę zlecenie na realizację
robót w zakresie usług brukarskich, wykopów, utwardzeń
nawierzchni kanalizacyjnych.
KONTAKT 512-836-826.

R

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

Skup złomu i metali kolorowych, demontaż konstrukcji
stalowych, ogrodzeń, pieców,
maszyn itp. Możliwość dojazdu
z wagą. Płatność gotówką.
Bezpłatny transport. 515-191401.

REMONTY DROBNE I KOMPLEKSOWE: kafelki, panele,
ścianki, gładź, malowanie.
Konkurencyjne ceny. Tel. 794365-754, 601-855-141.

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

NIE

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

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
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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

Kafelkowanie, panele, malarskie – TANIO!!! Tel. 787-672048.
Kolektory Słoneczne, Pompy
ciepła, c.o., wod-kan, montaż-serwis. Tel. 536-339-910.
Malowanie, Tapety, Gładzie,
Panele Podłogowe. Transport.
Doświadczenie. Tel. 512-878630.
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OGŁOSZENIA DROBNE, NIERUCHOMOŚCI

dam pracę

turystyka

Firma budowlana zatrudni instalatorów sieci zewnętrznych
lub całe brygady. Praca na
terenie Zabrza. Kontakt telefoniczny: 792-760-313, e-mail:
biuro@masterbau.com.pl

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

FIRMA UBEZPIECZENIOWA
zatrudni MENEDŻERÓW i
SPECJALISTÓW. Kandydatom
z branży przekażemy wynagrodzenie wyrównujące dochody.
CV na 04rekrutacja@wp.pl
Murarz – tynkarz – dociepleniowiec. Tel. 607-939-760.

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.
R

Praca dorywcza w Gliwicach
pomocnik przy noszeniu mebli.
Tel. 788-940-790 kontakt w
godzinach 10.00-18.00.
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inne
KUPIĘ KSIĄŻKI stare, nowe,
używane. Dojadę do Klienta.
PŁATNE GOTÓWKĄ. Tel. 662330-579.
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Kupię radia, wzmacniacze,
kolumny itp. Kolejki PIKO, HO,
TT. Tel. 607-912-559.
Sprzedam suknię ślubną +
dodatki: welon, rękawiczki,
dopinany tren, wiązany gorset.
Rozmiar 38-42, cena 500 zł.
ewelina.suknia@op.pl Tel. 724337-169

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.

Roznoszenie ulotek do skrzyK

M

Kupię wszystkie samochody
do 5 tys. zł. Dojazd do klienta.
Tel. 797-496-632.

auto-moto

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

E

A

KUPIĘ WSZYSTKIE SAMOCHODY w całości i na części. Do
wyrejestrowania. Tel. 514-077737.

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

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

Doświadczonego ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWEGO
zatrudnimy: 505-070-800.

R

zdrowie

nek pocztowych. Praca stała,
także uczniowie. Tel. 32 23512-98.

ciąg dalszy ze strony 9
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Awantura o petycję
Ponad osiem miesięcy pracowali gliwiccy radni nad petycją
mieszańców sprzeciwiających się wycince drzew z ulicy
Mickiewicza, po czym zdecydowali się oddalić pismo. Przedstawiciele obrońców lip nie kryją oburzenia i podsumowują:
„Rada Miejska okazała się być nieudolnym gremium, jeśli
chodzi o funkcję kontrolną względem prezydenta”.
Petycja mieszkańców trafiła
do gliwickiej Rady Miejskiej
7 listopada. Pracowali nad
nią radni z Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska, którzy 2 lipca
wystosowali projekt uchwały,
w którym oddalano petycję
mieszkańców, jednocześnie
nie dopatrując się nieprawidłowości w działaniach prezydenta Gliwic. Uchwałę przyjęto
podczas ubiegłotygodniowej
sesji Rady Miejskiej, mimo
sprzeciwu radnych Platformy
Obywatelskiej. Tym samym
11 lipca oddalono petycję
z początku listopada.
– Niedopuszczalne jest, żeby
radni pracowali tyle czasu nad
petycją. Można powiedzieć,
że gdyby mieszkańcy zaufali
radnym, to drzewa byłyby już
wycięte. Dzięki temu, że wzięliśmy sprawę w swoje ręce,
problemem zainteresowaliśmy
Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, lipy, póki co, zostały
uratowane – nie kryje wzburzenia Marek Rawecki ze Stowarzyszenia Gliwickie Drzewa.

– Rada Miejska okazała się
być nieudolnym gremium, jeśli chodzi o funkcję kontrolną
względem prezydenta Frankiewicza – dodaje Rawecki.
O przyczynę tak długiego procedowania nad pismem zapytaliśmy Kajetana Gorniga,
przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska.

Dróg Miejskich, to ta instytucja ma kolejne 30, a czasem
nawet 60 dni, na odpowiedź.
Bywa też, że instytucja z niewiadomych przyczyn nie udziela odpowiedzi, wtedy wysyłane
jest ponaglenie i cały proces
znacznie się wydłuża. Wyraźnie
widać, że nie ma czasem fizycznej możliwości na udzielenie
odpowiedzi w ustawowym terminie – tłumaczy radny Gornig.

Przeciwko czemu złożono petycję? Mieszkańcy nie chcieli zgodzić się na wycinkę
drzew pod budowę ronda oraz miejsc parkingowych przy ul. Mickiewicza. Obrońcy lip
wnosili również o przeprowadzenie kontroli
prawidłowości postępowania prezydenta
Gliwic i właściwych jednostek w tej sprawie.
– Samorządy są tak skonstruowane, że ustawowy termin
na odpowiedź Rady Miejskiej
wynosi 30 dni. Natomiast jeżeli komisja Rady Miejskiej koresponduje z inną instytucją,
w tym wypadku z Zarządem

Warto zaznaczyć,
że protestujących
mieszańców z ul.
Mickiewicza nie
oburza tylko wy-

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?

Kierowcy, cierpliwości!
– Chciałam poruszyć temat nieuprzejmych kierowców
autobusów komunikacji miejskiej.

Bardzo często im się spieszy
i nie patrzą w lusterka, zdarza
się, że nie wszyscy pasażerowie
są w stanie wejść do autobusu.
Tak samo przy wysiadaniu – powinno się poczekać aż wszyscy
opuszczą pojazd. Może niech
sobie znajdą inną pracę, skoro
tak im się wszędzie spieszy? –
denerwuje się pani Paulina.

***

Niebezpiecznie
na Czechowicach
W sprawie uciążliwych
motocykli skontaktował
się z nami pan Tadeusz.
– Na terenie ośrodka na Cze-
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dłużony okres
oczekiwania na odpowiedź. Również
kroki podjęte przez
komisję zbulwersowały obrońców
drzew.
– Nie chce mi się wierzyć, żeby
radni nie dopatrzyli się żadnych
nieprawidłowości w postępowaniu prezydenta i ZDM. Przecież w takiej sprawie powinno
się przeprowadzić konsultacje.
Prezydent nie zważa również na
fakt, że w planie miejscowym
chroniona jest cała dzielnica,
łącznie z zadrzewieniem. Jeśli
chowicach obowiązuje zakaz
wjazdu motorowerów i motocykli. Niestety, jest on systematycznie lekceważony. Ostatnio
byłem świadkiem, jak motocyklista o mało nie potrącił
dziecka. Przepisy są po to, by
je respektować! Dlaczego straż
miejska nie może się tam wybrać i wlepić mandaty? – pyta
nasz Czytelnik.

***

Zarośnięte
wejście
– Chciałabym zwrócić
uwagę na problem dojścia do Rezerwatu Las
Dąbrowa w Gliwicach
(dzielnica Stare Gliwice).
Wejście do rezerwatu sprawia
duży problem szczególnie osobom starszym i rowerzystom,
ponieważ ścieżka prowadząca
do niego jest zarośnięta z obu
stron. W samym rezerwacie
parę lat temu poprowadzono
różne ścieżki dydaktyczne itp.,
więc zastanawiam się dlacze-
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zdaniem radnych działanie prezydenta nie było nieprawidłowe, to jest to bardzo niepokojące – dziwi się Marek Rawecki.

zbieranie podpisów – stwierdza
przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska.

Co ciekawe, według niektórych,
składanie petycji jako forma
protestu nie ma większego
znaczenia dla całego kontekstu sprawy. Zdaniem Kajetana
Gorniga, skuteczniejszą metodą protestu jest złożenie skargi
na działanie prezydenta.

Warto zaznaczyć, że dzięki
interwencji Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, który
wpisał układ zieleni do rejestru
zabytków, cała sprawa może
nie mieć większego wpływu na
stan prawny lip. Jedyną nadzieją
dla magistrackich urzędników,
którzy uparcie dążą do wycinki
około 130 lip, jest odwołanie
od decyzji konserwatora do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odpowiedź
z Warszawy ma przyjść w ciągu
najbliższych dwóch miesięcy.
(mpp)

– Skarga to jedyne skuteczne
narzędzie, z którym prezydent
się liczy. Jeśli chodzi o petycję,
to nie ma ona żadnego większego znaczenia legislacyjnego, choć wiadomo, że jest bardziej medialna, bo uwzględnia
go nie można zadbać również
o wejście do lasu. Problem
zgłaszano kilkukrotnie przedstawicielom rady osiedlowej,
jednak nie podjęto żadnych
działań – sygnalizuje pani
Paulina.

Po co te
mandaty?
Zastrzeżenia co do pracy
gliwickich strażników
miejskich ma pani Oliwia.
– Wiadomo, że remont mostu
nad Kłodnicą koło magistratu
daje się we znaki wszystkim – zarówno kierowcom, jak i pieszym.

Moim zdaniem to
nie usprawiedliwia
jednak zachowania
straży miejskiej,
której funkcjonariusze często czają się
za mostem i wlepiają mandaty, jak ktoś
idzie po stronie, która aktualnie objęta
jest zakazem.
Czy ktoś im wydaje takie polecenia? Zupełnie niepotrzebnie
skupiają się na takich drobnostkach, a powinni zająć się
czymś pożytecznym – oburza
się nasza Czytelniczka.
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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.

Przez całe
wakacje na
parterze Willi Caro
można oglądać
słynną rzeźbę
Theodora Kalide –
Bachantka

Środa – 17.07
Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a
• wystawa Schönwald – wieś
z przeszłości

• wystawa Impresje biskupickie – fragmenty historii
• wystawa Od świtu do
zmierzchu – Malarstwo
i rzemiosło artystyczne ze
zbiorów Muzeum Miejskiego
w Zabrzu

Zameczek Piastowski – Gliwice, Pod Murami 2
• 9:00 do 15:00 – Krawiecki
kram na Zamku Piastowskim
• wystawa Rynek – centrum
średniowiecznego i nowożytnego miasta

Stacja Artystyczna Rynek –
Gliwice, Rynek 4-5
• 19:00 – „P.Ó.D.U.O” –
koncert
Skwer Valenciennes, Gliwice
• 10:00 – 14:00 – Warsztaty
fotograficzne w ramach obchodów roku Theodora Kalidego – instruktor: Marcin
Korczak, ilość miejsc ograniczona, zapisy gliwickie_metamorfozy@op.pl

Czytelnia Sztuki – Gliwice, ul.
Dolnych Wałów 8a
• wystawa Wilhelm von Blandowski, 1822-1878. Niespokojne odbicie
Galeria Muzeum Miejskiego
Café Silesia – Zabrze, 3 Maja 6
• wystawa Impresje biskupickie – fragmenty historii
• wystawa Od świtu do zmierzchu – Malarstwo i rzemiosło artystyczne ze zbiorów Muzeum
Miejskiego w Zabrzu

Czwartek-18.07
Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a
• wystawa Schönwald – wieś
z przeszłości
Zameczek Piastowski – Gliwice, Pod Murami 2
• 10:00 do 16:00 – Krawiecki
kram na Zamku Piastowskim
• wystawa Rynek – centrum
średniowiecznego i nowożytnego miasta
Czytelnia Sztuki – Gliwice, ul.
Dolnych Wałów 8a
• wystawa Wilhelm von Blandowski, 1822-1878. Niespokojne odbicie
Galeria Muzeum Miejskiego
Café Silesia – Zabrze, 3 Maja 6
• wystawa Impresje biskupickie – fragmenty historii
• wystawa Od świtu do zmierzchu – Malarstwo i rzemiosło artystyczne ze zbiorów Muzeum
Miejskiego w Zabrzu

V.O.S.A. Theatre
– show akrobatyczny.

ULICZNICY, Gliwice – Rynek.
Niedziela (21.07.). Wstęp wolny

Piątek – 19.07
Stacja Artystyczna Rynek –
Gliwice, Rynek 4-5
• 17:00 – Filmowy pociąg na
woodstock – pokazy filmowe
Śląskie Ranczo – Zabrze, ul.
Webera
• 20:00 – Muzyczne Lato –
Loka – koncert, wstęp wolny.
Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a
• wystawa Schönwald – wieś
z przeszłości
Zameczek Piastowski – Gliwice, Pod Murami 2
• 12:00 do 18:00 – Krawiecki
kram na Zamku Piastowskim
• Rynek – centrum średniowiecznego i nowożytnego miasta

Czytelnia Sztuki – Gliwice, ul.
Dolnych Wałów 8a
• wystawa Wilhelm von Blandowski, 1822-1878. Niespokojne odbicie
Galeria Muzeum Miejskiego
Café Silesia – Zabrze, 3 Maja 6
• wystawa Impresje biskupickie – fragmenty historii
• wystawa Od świtu do zmierzchu – Malarstwo i rzemiosło artystyczne ze zbiorów Muzeum
Miejskiego w Zabrzu

Sobota – 20.07
skwer przy Zamku Piastowskim – Gliwice
VII Międzynarodowy Festiwal
Artystów Ulicy – ULICZNICY
• 20:00 – X Uliczna Bitwa
Fotograficzna

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

Uliczna bitwa
fotograficzna
ULICZNICY, Gliwice – skwer przy Zamku Piastowskim. Sobota (20.07.)

Galeria Muzeum Miejskiego Café Silesia – Zabrze, 3
Maja 6
• wystawa Impresje biskupickie – fragmenty historii
• wystawa Od świtu do
zmierzchu – Malarstwo i rzemiosło artystyczne ze zbiorów
Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Niedziela-21.07
Rynek – Gliwice
VII Międzynarodowy Festiwal
Artystów Ulicy – ULICZNICY
• 19:00 – V.O.S.A. Theatre
– show akrobatyczny „ONI”
Pl. Grunwaldzki – Gliwice
Kino Plenerowe
• 18:00 – „Merida Waleczna” i „Kocha, lubi, szanuje”
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

MUZYCZNE LATO: LOKA – koncert
Śląskie Ranczo, Zabrze, ul. Webera.
Piątek (19.07.), godz. 20.00. Wstęp wolny
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Czytelnia Sztuki – Gliwice, ul.
Dolnych Wałów 8a
• wystawa Wilhelm von Blandowski, 1822-1878. Niespokojne odbicie
Galeria Muzeum Miejskiego Café Silesia – Zabrze, 3
Maja 6
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Ocean Spokojny kryje w sobie wiele tajemnic, lecz nikt się
nie spodziewał, że na jego dnie, znajduje się zagadkowy, prowadzący do innego wymiaru portal. Pod koniec 2012 roku z
portalu wyłaniają się ogromnych rozmiarów potwory, które
niszczą przybrzeżne miasta i rozpoczynają niszczycielską wędrówkę w głąb lądu, pozostawiając po sobie jedynie zgliszcza.
W celu pokonania niebezpieczeństwa, wojsko rozpoczyna pracę nad programem „Jaeger”,
mającym na celu stworzenie
gigantycznych mechów bojowych, które operowane przez
pary pilotów, będą w stanie
pokonać bestie.
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