
Choć Łukasz ma dopiero 4,5 roku, 
w swoim życiu przeszedł więcej niż 
niejeden 
dorosły.
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– W pierwszej kolejności będzie-
my kończyć murowanie i tynko-
wanie ścian wewnątrz budynku. 
Na pierwszy tydzień sierpnia 
planujemy rozpoczęcie prac 
związanych z budową dróg dojaz-
dowych, parkingów i chodników. 
Równolegle będą prowadzone 
roboty posadzkowe i dachowe. 
W najbliższych dniach przystąpi-
my również do piaskowania nie-
cek basenowych pod okładziny 
ceramiczne – wylicza Wojciech 
Ryguła z Gliwickiego Przedsię-
biorstwa Budownictwa Przemy-
słowego, kierownik budowy.
W drugim tygodniu sierpnia bu-
dowlańcy zamierzają zabrać się 
za prace instalacyjne. Powstawać 

będą sieć wodno-kanalizacyjna, 
wentylacja oraz system centralne-
go ogrzewania. – Łatwiej buduje 
się od zera, bo wtedy lepiej się 

zna obiekt, ale tu też na pewno 
sobie poradzimy. Po przerwaniu 
prac przez poprzedniego wyko-
nawcę budynek został dobrze za-

bezpieczony – zwraca uwagę Woj-
ciech Ryguła. Kierownik budowy 
przyznaje, że siedmiomiesięczny 
termin na dokończenie budowy 
i uzyskanie niezbędnych odbiorów 
technicznych jest wyśrubowany. 
– Ale to już jedenasty basen, jaki 
buduje nasz firma i jestem przeko-
nany, że wszystko uda się zrobić 
w terminie – dodaje.
Przypomnijmy, że budowa pływal-
ni na osiedlu Kopernika stanęła 
jesienią ubiegłego roku po tym, 
jak generalny wykonawca, czy-
li firma Budus S.A., znalazł się 
w stanie upadłości. W przetargu 
na dokończenie prac swoje ofer-
ty złożyły dwa przedsiębiorstwa. 
Wygrała gliwicka „przemysłówka” 

z ceną 
21 mln zł. 
Konkurencyj-
na oferta była 
o 10 mln zł wyższa.
Agnieszka Bober, dyrektor 
Miejskiego Zakładu Kąpielowe-
go, który nadzoruje z ramienia 
samorządu inwestycję, zapo-
wiada, że zgodnie z przyjętym 
harmonogramem basen będzie 
gotowy na przełomie stycz-
nia i lutego przyszłego roku. 
W nowym kompleksie korzystać 
będzie można m.in. z basenu 
sportowego o wymiarach 16 na 
25 metrów i mniejszego basenu 
rekreacyjnego z grotą sztucz-
nej fali i powietrznym gejzerem. 

Powstanie 
również 70-metro-

wa zewnętrzna zjeżdżalnia.
– Niewiele zabrakło do szczę-
ścia, byśmy już mogli się cieszyć 
z tej inwestycji. Niestety, okazu-
je się, że spowolnienie gospo-
darcze dotyka nawet największe 
i sprawdzone firmy. Cieszę się, 
że dokończenia budowy podej-
muje się gliwicka przemysłówka. 
Wierzę, że inwestycję uda się 
teraz zakończyć – podsumowu-
je prezydent Zabrza Małgorzata 
Mańka-Szulik. (hm)

Na budowę dotarły już pierwsze partie materiałów niezbędnych do kontynuowania prac. W pierwszym ty-
godniu sierpnia ruszą tynkowania wewnętrznych ścian. Zaczną też powstawać parkingi, chodniki i drogi 
dojazdowe. Na uśpioną przez kilka miesięcy budowę krytej pływalni na osiedlu Kopernika wróciło życie!

z ceną 
21 mln zł. 
Konkurencyj-
na oferta była 
o 10 mln zł wyższa.
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MIŁOŚNICY KĄPIELI MAJĄ POWODY DO ZADOWOLENIA

NA BUDOWIE BASENU 
ZNÓW RUSZYŁY PRACE

Na budowę trafiają 
niezbędne materiały

Zdążymy 
ze wszystkim 
w terminie 
– zapewnia 
kierownik budowy 
Wojciech Ryguła

Umowa z nowym wyko-
nawcą została podpisana 

19 lipca

Muzyczne Lato 
dotarło
na półmetek

Strona 12

Akwaria już
otwarte



2

30.07.2013 (nr 629)GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze www.gazeta-miejska.pl

zabrzE inwEstycjE 

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Podpisanie umowy miało miej-
sce na terenie Oczyszczalni 
Ścieków Śródmieście w Zabrzu, 
10 lipca br. 

– Tereny inwestycyjne, w któ-
re wchodzimy, są dla nas bar-
dzo ważne. Nie chodzi tylko 

o to, żeby projekt zrealizować, 
ale żeby efekty tej pracy słu-
żyły mieszkańcom przez kolej-
ne dziesięciolecia. Wierzę, że 
w dobrym tempie przystąpimy 
do działań i zakończymy to za-
danie w terminie – powiedziała, 
witając zebranych, Małgorzata 

Mańka-Szulik, Prezydent Miasta 
Zabrze, Pełnomocnik ds. Reali-
zacji Projektu.

Nowy przetarg na wykonanie 
robót budowlanych w dziel-
nicy Makoszowy był koniecz-
nością. Poprzedni Wykonaw-

ca, tj. firma Wodrol S.A., któ-
ra od wielu miesięcy znajdo-
wała się w upadłości układo-
wej, nie poradziła sobie z tym 
zadaniem. W trosce o bezpie-
czeństwo kontraktu i w konse-
kwencji całego projektu pod 
koniec stycznia 2013 roku wy-
powiedziano umowę Wodro-
lowi. Nowe postępowanie 
przetargowe było prowadzo-
ne w trybie przetargu nieogra-
niczonego, a więc według krót-

szej procedury, niż poprzed-
nio, kiedy wybór wykonawcy 
zajął prawie rok. Ostatecznie 
po Wodrolu pałeczkę przeję-
ło Biuro Techniczno-Handlowe 
EMP TERMO Ewa i Marek Pię-
koś Spółka Jawna, z siedzibą 
w Przeworsku. 

– Jesteśmy firmą z dwudzie-
stoletnim doświadczeniem, 
od pięciu lat zajmujemy się 
przede wszystkim budową ka-

nalizacji. Podobny projekt re-
alizujemy w Wodzisławiu Ślą-
skim. Tam również weszliśmy 
w teren robót po poprzednim 
Wykonawcy, to również teren 
szkód górniczych, a więc nie-
łatwy. Mimo to wszystko wska-
zuje na to, że uda nam się za-

kończyć realizację kontrak-
tu trzy miesiące przed termi-
nem. W Zabrzu buduje się nie 
tylko kanalizację sanitarną, ale 
też deszczową, wraz z odtwa-
rzaniem nawierzchni – to bar-
dzo dobre rozwiązanie. Przy 
dobrej organizacji i sprzyjają-
cej sytuacji pogodowej zreali-
zujemy to zadanie z sukcesem, 
może nawet przed terminem 

– zadeklarował Marek Piękoś, 
Prezes EMP TERMO. 

Kontrakt 4 – Poprawa gospo-
darki ściekowej w dzielnicy 
Makoszowy (osiedle Piasek) to 
w szczególności:

przebudowa kanalizacji •	
sanitarnej – ok. 5,3 km
budowa kanalizacji •	
deszczowej – ok. 7,5 km
przebudowa sieci •	
wodociągowej – ok. 1,5 km
odtworzenie/budowa •	
nawierzchni drogowych 

– ok. 28 tys. m2

Okres realizacji:
12 miesięcy + 12-miesięczny 
Okres Zgłaszania Wad + 
36-miesięczny Okres Rękojmi 
za Wady 

Wartość Kontraktu:
11.944.816,71 PLN

POPRAWA gOSPOdARKi WOdNO-ŚciEKOWEJ W ZABRZu. ETAP ii
Kontrakt 4 – Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Makoszowy

Lada 
moment Makoszowy 

 ponownie dołączą do dzielnic, 
w których trwają roboty związane 
z poprawą gospodarki wodno-ściekowej. 
Miasto Zabrze i ZPWiK Sp. z o.o. za-
warły umowę z nowym Wykonawcą 

Kontraktu 4.

Makoszowy
Porana
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W ramach inwestycji powstanie 
nowa droga oraz przebudowa-
ne zostanie skrzyżowanie ulicy 
Pszczyńskiej z Kopalnianą.

Zwycięzca przetargu zaprojek-
tuje układ komunikacyjny od 
ul. Pszczyńskiej do Francisz-
kańskiej, w sąsiedztwie której 
budowana jest właśnie „śred-
nicówka”. 

Oznacza to, że od ul. 
Pszczyńskiej po-
wstanie łącznik, któ-

ry pobiegnie prak-
tycznie do Drogowej 
Trasy Średnicowej.
Co ciekawe, ogłoszenie o prze-
targu uwzględnia także budo-
waną halę Podium, przy której 
powstanie węzeł, zatem kie-
rowcy jadący do Gliwic „śred-
nicówką” będą mieli wygodne 
połączenia z powstającą halą 
widowiskowo-sportową przy ul. 
Kujawskiej.

Dodatkowo przebudowane 
ma zostać skrzyżowanie ul. 

Z Pszczyńskiej 
na Franciszkańską

Pszczyńskiej z Kopalnianą, 
na którym zmieni się także 
sygnalizacja świetlna. Ma 
być ona skoordynowana z in-
nymi sygnalizacji w ciągu ul. 
Pszczyńskiej. Zamontowa-
ne zostanie również nowe 
oświetlenie uliczne oraz znaki 
zmiennej treści, które ponad 
rok temu pojawiły się w innych 
częściach Gliwic.

Na wykonanie projektów zwy-
cięzca przetargu będzie miał 
13 miesięcy. Oferty w prze-
targu można składać do  
7 sierpnia.  (mpp)

Prace związane z gliwickimi odcinkami „średnicówki” 
to nie tylko zakres spółki DTŚ S.A. Gliwicki Zarząd Dróg 
Miejskich ogłosił przetarg na wykonanie projektu budow-
lanego i wykonawczego połączenia ulicy Pszczyńskiej 
z Drogową Trasą Średnicową. 

R E K L A M A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111-metrowa budowla to 
nie tylko jeden z najciekaw-
szych zabytków techniki na 
Śląsku, ale również unika-
towe na skalę światową, 
dzieło sztuki inżynierskiej. 
Z racji swej drewnianej 
konstrukcji musi pozosta-
wać pod szczególną ochro-
ną, m.in. co kilka lat jest 
impregnowana. 

Tegoroczne prace 
rozpoczną się  
1 sierpnia i obej-
mą zabezpie-
czenie funda-
mentowych stóp 
betonowych oraz 
całej drewnianej 
konstrukcji wieży. 
Zabezpieczenie wieży 
będzie kosztować około 

260 tysięcy złotych. Choć 
rekreacyjny teren wokół wie-
ży będzie w czasie prac kon-
serwatorskich zamknięty, to 

bez utrudnień funkcjonować 
będzie oddział gliwickiego 
Muzeum.  (kk)

Wieżę zabytkowej gliwickiej radiostacji czeka re-
mont. Przez kilka miesięcy, w czasie prac konserwa-
torskich, teren wokół obiektu będzie zamknięty dla 
odwiedzających. Jeśli pogoda dopisze, to prace za-
kończą się najpóźniej w listopadzie. 

Renowacja 
radiostacji

moduł reklamowy
tej wielkości

kosztuje tylko

78 zł
netto

Szczegóły na
www.gazeta-miejska.pl

Radiostacja powstała 
w połowie lat trzydzie-
stych XX w. Zbudowana 
jest z modrzewiowych be-
lek połączonych mosiężny-
mi śrubami. Jest obecnie 
najwyższą drewnianą kon-
strukcją na świecie. 
To miejsce nieodłącznie 
związane jest z wybuchem II 
wojny światowej. Właśnie tu 
31 sierpnia 1939 r. o godz. 
20.00 doszło do prowokacji 
gliwickiej, w trakcie której kil-
ku uzbrojonych esesmanów 
w ubraniach cywilnych napa-
dło na wówczas niemiecką 
radiostację. Po wojnie, do 
1956 r. wieża wykorzystywa-
na była jako „zagłuszarka” 
oraz maszt antenowy Radia 
Katowice.

Od 2008 roku funkcjonuje 
tutaj oddział Muzeum w Gliwi-
cach. Tematem muzealnych 
ekspozycji jest historia radia. 
W 2009 roku wyremonto-
wano teren wokół wieży. 
Zarówno maszt jak i cały 
teren radiostacji został 
podświetlony.



4

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze www.gazeta-miejska.pl

gliwicE

30.07.2013 (nr 629)

 – Zwiedzający będą mogli zo-
baczyć środowisko rzek Azji 
południowo-wschodniej, afry-
kańskiego jeziora Tanganika, 
polskich rzek i środowiska 
Amazonki – informuje Marek 
Bytnar, kierownik gliwickiej 
Palmiarni. 

Spośród udostęp-
nionych zbiorników 
wodnych, najwięk-
szy jest amazoński, 
ma aż 60 m3 obję-
tości. 

a także duże ryby – arapaimy, 
które obecnie mają ponad metr 
– dodaje Marek Bytnar. 

Poza tym zobaczyć można 
płaszczki, dwa gatunki pira-
nii czy raki. Łącznie, gliwickie 

Akwaria 
już otwarte
Po długim oczekiwaniu i kilku pro-
blemach technicznych pawilon akwa-
rystyczny Palmiarni Miejskiej został 
udostępniony zwiedzającym. W czte-
rech zbiornikach wodnych pływają za-
równo polskie jak i egzotyczne ryby. 

Zobacz ten 
materiał TV 
na swoim 
smartfonie

Wystarczy do widocznego 
obok kodu przyłożyć smart-
fon z dostępem do interne-
tu i czytnikiem kodów QR

To właśnie w tym akwarium 
pływają najbardziej okazałe ga-
tunki. Pozostałe zbiorniki gro-
madzą również ciekawe okazy. 
 – Prezentujemy tutaj i bardzo 
małe rybki dwucentymetrowe, 

akwaria wypełniło 100 tysięcy 
litrów wody. Niemałym zasko-
czeniem, podczas oficjalnego 
otwarcia było pojawienie się 
w największym akwarium płe-
twonurka. 

 – Dzisiaj pływa on specjal-
nie dla zwiedzających. Później 
pływać będzie w akwarium, 
gdy będą do wykonania pra-
ce porządkowe, oczyszcza-
nie. Nurek jest więc tutaj za-
trudniony na etacie – dodaje 
z uśmiechem Tadeusz Mazur, 
dyrektor Miejskiego Zarządu 
Usług Komunalnych.

Na ekranach usta-
wionych przy 
akwariach wy-
świetlane są infor-
macje dotyczące 
poszczególnych 
okazów ryb. 
Koszt inwestycji wyniósł 3,6 
mln zł. Prace rozpoczęły 
wiosną 2011 roku. Po pro-
blemach z przeciekającymi 
zbiornikami oraz wymaganą 

Ceny biletów: 
• bilet normalny – 7 zł
• bilet ulgowy – 5 zł
• bilet rodzinny (dorośli 
    i dzieci do lat 16) – 10 zł
• dzieci do lat 4 – wstęp 
   bezpłatny
Ceny obejmują zwiedzanie 
akwarium oraz Palmiarni.

kwarantanną ryb, otwarcie 
pierwotnie planowane na li-
stopad 2012 roku opóźniło 
się o 8 miesięcy.

Katarzyna Klimek
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Od około dwóch lat buk po-
spolity rosnący w sąsiedztwie 
Szkoły Muzycznej stopniowo 
obumierał. Oficjalnie, do ta-
kiego stanu 25-metrowego 
drzewa przyczyniły się przy-
mrozki, które miały miejsce 
wiosną 2011 roku. 

Czy warunki pogo-
dowe, które przez 
około 200 lat nie 
zaszkodziły drze-
wu, mogły nagle 
przyczynić się do 
jego obumarcia?
Niektórzy z mieszkańców mają 
poważne wątpliwości i są zda-
nia, że buk zaczął usychać tuż 
po przeprowadzonym rok wcze-
śniej remoncie skweru.

Badania i ekspertyzy wykonane 
na zlecenie Miejskiego Zarządu 
Usług Komunalnych wykazały, 
że drzewo było martwe w 97 
procentach. 

Według zapew-
nień pracowników 
MZUK, zrobiono 
wszystko by uratować 
pomnik przyrody.
Wykonano m.in. zabiegi pie-
lęgnacyjne, przeprowadzono 
analizę gleby oraz mikoryzację 

podłoża pobudzającą korzenie 
do wzrostu i pobierania z gleby 
składników odżywczych. Użyź-
niono i rozluźniono także glebę 
poprzez wprowadzenie substra-
tu z dżdżownicami. Próba ra-
towania drzewa nie przyniosła 
jednak efektu.

Na początku kwietnia, na wnio-
sek prezydenta miasta, radni 
przyjęli uchwałę o wycofaniu 
statusu pomnika przyrody dla 
drzewa, głównie ze względów 
bezpieczeństwa. „W związku 
z zaawansowanym procesem 
zamierania drzewa i związaną 
z tym utratą wartości przyrod-
niczych oraz koniecznością 
zapewniania bezpieczeństwa 
powszechnego, drzewo należy 

Martwy buk został ścięty
Imponujące, 25-metrowe drzewo, 
które niegdyś zdobiło skwer Bottrop, 
zostało w środę ścięte. Dwustuletni 
buk pospolity przy Szkole Muzycznej 
był w 97 procentach martwy.

usunąć” – uzasadniano decyzję.

Buk pospolity ze skweru Bot-
trop miał około 200 lat i był 

jednym z sześciu gliwickich 
pomników przyrody. Tego typu 
drzewa z reguły osiągają wiek 
300 lat.  (mpp)

Kwiecień 2010 roku. Wtedy jeszcze nikt nie 
podejrzewał, że trzy lata później pomnik 

przyrody będzie musiał być ścięty 

Z okazałego drzewa pozostał suchy pień

Lipiec 2013 roku. 
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Gliwicki magistrat systema-
tycznie zwiększa zatrudnienie 
– w 2010 roku w urzędzie pra-
cowało 619, a rok później – 
624 osoby. Obecnie magistrat 
zatrudnia 632 urzędników. 
Najliczniejszym wydziałem 
jest Wydział Podatków i Opłat, 
w którym pracuje 56 osób.
W ubiegłym roku na pensje 
dla pracowników magistratu 

(wynagrodzenie zasadnicze, 
dodatek funkcyjny i dodatek 
za wieloletnią pracę) wydano 
25 mln 691 tys. zł. Porównu-
jąc z latami ubiegłymi (w 2011 
roku były to 24 mln 296 tys. 
zł, a w 2010 – 23 mln 441 
tys. zł), można zaobserwować 
stały trend wzrostowy.
Z roku na rok rosną też wydat-
ki na premie dla urzędników. 

Magistrat rośnie

25 mln 700 tys. zł – tyle pieniędzy wyda-
no w ubiegłym roku na pensje pracowni-
ków Urzędu Miejskiego w Gliwicach. To 
o 1,4 mln więcej niż w roku poprzednim. 
Powoli, ale regularnie wzrasta także za-
trudnienie w magistracie oraz wydatki na 
premie dla gliwickich urzędników.

Trzy lata temu środki przezna-
czone na nagrody wyniosły 
556 tys. zł, a w ubiegłym roku 
611 tys. zł.

Spośród osiemnastu jednostek 
miejskich (wyłączając oświatę), 
najwięcej osób zatrudnionych 
jest w Miejskim Zarządzie Usług 
Komunalnych (338 pracowni-
ków po fuzji z TUR Gliwice wraz 
z początkiem 2012 roku) oraz 
w Ośrodku Pomocy Społecznej 
(272). Z kolei najmniej pracow-
ników liczy Miejski Zespół do 
Spraw Orzekania o Niepełno-
sprawności (15) oraz Centrum 
Ratownictwa Gliwice (26). 
 (mpp)
*Wszystkie dane dotyczące liczby 
pracowników według stanu na ostat-
ni dzień grudnia.

– Trwające prace to już ostatni 
etap projektu rewitalizacji parku. 

Do tej pory w Parku 
Szwajcaria wykona-
no nowe trawniki, 
m.in. polanę pikniko-
wą ze ścieżką z płyt 
kamiennych. 

Posadzone są rośliny wodne 
i byliny. Pozostały do nasadze-
nia drzewa i krzewy oraz rośliny 
pnące przy pergolach – tłuma-
czy Iwona Kokowicz, rzecznik 
Miejskiego Zarządu Usług Ko-
munalnych. 

Pergole z paneli 
drewnianych będą 
oddzielać część 
parkową od górki 
z torem rowerowym. 
W trakcie budowy 
jest także plac zabaw.
 – Obok placu budowana jest 
mini siłownia, która będzie wypo-
sażona w dwa urządzenia siłowe 
i jedno urządzenie wspinaczko-
we – „zjazd na linie”. Z małej 

Budowa parkingu to drugi 
etap projektu „Przebudowy 
i rozbudowy stadionu przy ul. 
Okrzei w Gliwicach”. Został 
on opracowany w 2010r. 

przez niemiecką firmę 
projektową BREMER A.G. 
Realizacja tej inwestycji 
ma zwiększyć komfort do-
jazdu do stadionu, a także 10-latek 

złodziejem
ZABRZE. Trzech młodych 
chłopców włamało się 
do salonu fryzjerskiego 
przy ul. Karola Miarki 
w Zabrzu. Sprawcy mie-
li od 10 do 14 lat. 

Do zdarzenia doszło w ubie-
głym tygodniu, w nocy z wtor-
ku na środę. Młodzi złodzieje 
wybili szybę i ukradli suszarki, 
lokówki, prostownice oraz ma-
szynki do strzyżenia. Sprawcy 
zostali nagrani przez monito-
ring. Nie spieszyli się z do-
konaniem kradzieży. Jeden 
z nich zdążył jeszcze spokojnie 
wypalić papierosa. 

* * *

Pobił, 
bo zwrócono 
mu uwagę
ZABRZE. Pijany, 24-letni 
mieszkaniec Zabrza 
wywracał kubły na 
śmieci przy ul. Głowac-
kiego w Zabrzu. Gdy 
zwrócono mu uwagę na 
niewłaściwe zachowa-
nie, rzucił się z pię-
ściami na 51-letniego 
mężczyznę.

Sprawca bił po twarzy, wybi-
jając mężczyźnie kilka zębów. 
Zerwał mu też z szyi łańcuszek 
wart 700 zł i uciekł. Niedługo 
potem, w chwili zatrzymania 
przez policję miał ponad 2 pro-
mile alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Grozi mu do 3 lat 
więzienia. 

* * *

Nocny spacer 
z dziećmi 
po DK 88
ZABRZE. Ostatni wto-
rek, godzina 23:20, 
kompletne ciemności, 
to warunki, w jakich 
ojciec prowadził dwójkę 
dzieci ruchliwym  
poboczem Drogi Krajo-
wej 88.

Mężczyzna tłumaczył, że wraca 
od znajomego z Bytomia, a wy-
brana trasa jest skrótem po-
zwalającym zaoszczędzić czas 
i pieniądze na komunikację 
miejską. Zabrzańscy funkcjo-
nariusze pouczyli lekkomyślne-
go zabrzanina i odwieźli całą 
trójkę do domu. 

* * *

Kradzieże na 
kąpieliskich
GLIWICE. Tłum plażowi-
czów odpoczywających 
w trakcie letnich upałów 
na gliwickich basenach 
i kąpieliskach to gratka 
dla kieszonkowców i drob-
nych złodziei. 

W trakcie ostatniego weekendu 
policjanci odnotowali wzmożoną 
liczbę kradzieży. Złodzieje czekają 
na moment pozostawienia rzeczy 
osobistych bez opieki – kradną 
najczęściej wtedy gdy właściciele 
przebywają w wodzie. Ich łupem 
padają torebki, telefony komórko-
we, karty płatnicze i wszelka elek-
tronika. Gliwiccy funkcjonariusze 
apelują o baczniejszy nadzór nad 
swoimi rzeczami. 

(kmp/msz)

Będzie nowy parking 
przy Okrzei
Według wstępnego projektu parking ma 
mieć 165 miejsc postojowych dla sa-
mochodów osobowych. Parking będzie 
ogólnodostępny. W dni meczowe ma być 
udostępniany kibicom przyjeżdżającym 
pod stadion samochodami.

udostępnić nowe miejsca 
parkingowe mieszkańcom 
Podlesia. 
W chwili obecnej ruszył prze-
targ, który wyłoni wykonawcę 
parkingu. Będzie on musiał 
przygotować m.in. projekty 
budowlane i wykonawcze 
zagospodarowania terenu 
zielenią czy inwentaryzacji 
elementów likwidowanych 
ogródków działkowych.

 (msz)

Szwajcaria 
za miesiąc Fo
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Choć prace w Parku Szwajcaria przy  
ul. Łabędzkiej w Gliwicach zakończą się 
w połowie września, już teraz można tam 
spotkać spacerujących gliwiczan.

architektury obowiązkowo będą 
ławki i kosze oraz stojaki na ro-
wery – dodaje Iwona Kokowicz. 

Ten etap realizacji projektu 
kosztuje ok. 400 tys. zł.

Modernizację parku położo-
nego przy ul. Łabędzkiej (za 
dawnym ośrodkiem WORD) 
rozpoczęto w 2008 roku.
Wtedy została przeprowadzona 
inwentaryzacja zieleni. W kolej-
nych latach wycięto niektóre 
drzewa i krzewy, odwodniono 
teren, wyczyszczono zbiorniki 
oraz wybudowano alejki.

Trwający już pięć lat remont po-
chłonął ok. 1,5 mln zł.  (kk)
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ZABRZE. W ręce zabrzańskich policjan-
tów wpadł 19-letni mieszkaniec Za-
brza podejrzany o zniszczenie dwóch 
motocykli. Straty, jakie spowodował, 
wynoszą około 10.000 zł. Według 
wstępnych ustaleń nastolatek zepsuł 
pojazdy dla zabawy. 
Na początku lipca młody chuligan uszkodził stojące na 
parkingu przy ul. Roosvelta motocykle Yamaha i Suzuki. 
Teraz wpadł w trakcie ulicznej bójki. Chłopak jest znany 
zabrzańskiej policji. Tylko w tym roku, już czterokrotnie 
śledczy kierowali w jego sprawie akt oskarżenia do sądu. 
Tym razem za zniszczenie mienia grozi mu kara od 3 mie-
sięcy do 5 lat pozbawienia wolności. 

Dla zabawy 
niszczył motory
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Kącik adopcyjny

ZABRZE
Murzyn to duży ok. 9-letni 
psiak. 17 lipca do schroniska 
przyprowadził go ukochany 
właściciel, który został eksmi-

W poszukiwaniu domu...

Zobacz ten 
materiał TV 
na swoim 
smartfonie

Wystarczy do widocznego 
obok kodu przyłożyć smart-
fon z dostępem do interne-
tu i czytnikiem kodów QR

– Wada, którą ma Łukasz, jest 
jedną z cięższych wad serca. 
Nie wykształciła się u niego 
prawa strona serca. Leczy się 
to w trzech etapach. Łukaszek 
pomimo, że oczekuje dopiero na 
trzeci etap, przeszedł już w swoim 
życiu pięć operacji serca i osiem 
operacji głowy, jako powikłania po 
zabiegach kardiochirurgicznych – 
wyjaśnia mama Łukaszka, Mag-
dalena Pręcikowska. 

W pierwszym roku 
życia, chłopiec prze-
szedł cztery opera-
cje serca, dwa cew-
nikowania serca, 
udar niedokrwienny 
mózgu i krwawienie 
śródczaszkowe. 
 – W jego pierwszy Dzień Dziec-
ka dowiedzieliśmy się od leka-
rzy, że powinniśmy się spodzie-
wać najgorszego. Nie dawali 
Łukaszkowi szans na przeżycie. 
Okazało się jednak, że walczy – 
dodaje mama chłopca.

Drugi i trzeci rok życia to dal-
sza walka – piąta operacja 
serca, powikłania neurolo-
giczne i związane z tym cztery 
kolejne operacje.
 – Został mu założony drenaż 
zewnętrzny i przez 14 dni mu-
siał leżeć plackiem w łóżecz-
ku, bez możliwości siadania, 
wstawania, przesuwania się. 
Wychodziła mu rurka z główki 
i drenował – tłumaczy Magda-
lena Pręcikowska. 

W tym czasie chłopiec powi-
nien mieć też przeprowadzony 
trzeci etap leczenia serduszka 
jednokomorowego – operację 
Fontana. Polscy lekarze wciąż 
jednak odkładali decyzję o jej 
przeprowadzeniu.

„NASZE OSZCZĘDNOŚCI JUŻ SIĘ SKOŃCZYŁY”. POTRZEBA 156 TYS. ZŁ NA OPERACJĘ ŁUKASZKA

Lekarze nie dawali 
mu szans

Wszystkie osoby, które będą chciały pomóc Łukaszo-
wi, mogą to uczynić, dokonując wpłaty na rachunek 
Fundacji na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis 
86 1600 1101 0003 0502 1175 2150, koniecznie 
z dopiskiem „Łukasz Gibałka”.

Choć Łukasz ma dopiero 4,5 roku, 
w swoim życiu przeszedł więcej niż 
niejeden dorosły. Z powodu wady 
serca ma za sobą już kilkanaście 
operacji. Chłopczyk dzielnie walczy 
z chorobą, walczą też rodzice – 
o życie swojego dziecka.

 – Oczekiwanie w polskim 
ośrodku na operację Fontana 
to obecnie 1,5 roku. Łukaszek 
ma już 4,5 roku, jest 2,5 roku 
po operacji i dalsze czekanie to 
po prostu narażanie jego życia 
– mówi mama chłopca.

Rodzice skontaktowali się więc 
z wybitnym kardiologiem, prof. 
Edwardem Malcem z kliniki 
w Münster. Operuje on dzieci 
z serduszkami jednokomoro-
wymi, a metoda, którą stosuje, 
daje mniejsze ryzyko powikłań, 
niż te przeprowadzane w Polsce. 
Jest jednak bardzo kosztowna 
– ok. 156 tys. zł. To suma prze-
kraczająca możliwości finanso-
we rodziców Łukasza.

 – Od momentu, gdy Łukaszek 
się urodził, nie wróciłam do pracy, 
utrzymujemy się z jednej pensji, 
spłacamy kredyt hipoteczny na 
mieszkanie, w którym mieszka-
my. Mamy jeszcze drugie, nasto-
letnie dziecko, które w tym roku 
rozpoczyna naukę w szkole śred-

niej. W ciągu tych 4 lat byliśmy 
około 20 razy w szpitalu, często 
były to pobyty kilkumiesięczne 
więc nasze wszystkie oszczędno-
ści już dawno temu się skończyły. 
W zamian za to spłacamy kolejne 
kredyty, które braliśmy na bieżące 
życie i leczenie dziecka – stwier-
dza mama 4,5 latka. 

Operacja Łukaszka, ratują-
ca mu życie może odbyć się 
jeszcze w tym roku, jeśli tylko 

uda się uzbierać odpowiednią 
sumę pieniędzy.
Zbiórka prowadzona jest rów-
nież na portalu siepomaga.pl.
Wszystkie informacje dotyczące 
choroby, leczenia i zbiórki pie-
niędzy na operacje są dostępne 
na blogu (www.lukaszek-gibal-
ka.blogspot.com) i na facebo-
oku (Łukaszek Gibałka. Poznaj 
moją historię i pomóż mi).

Katarzyna Klimek

Informacje dotyczące choroby Łukaszka, 
przebiegu leczenia oraz zbiórki funduszy 
można znaleźć na blogu www.lukaszek-

gibalka.blogspot.com) i na facebooku 
(Łukaszek Gibałka. Poznaj moją historię 

i pomóż mi)

4,5-letni Łukaszek przeszedł już w swoim życiu 
pięć operacji serca i osiem operacji głowy
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towany z mieszkania. Pan na 
dodatek jest osobą mocno 
schorowaną. Murzyn to bardzo 
grzeczny, ułożony pies. Jest na-
uczony czystości, ładnie chodzi 
na smyczy. Kocha ludzi i lgnie 
do nich. W schronisku czuje się 
bardzo samotny. Tel. schroni-
sko Zabrze. 32 271-47-97.

Micza jest średniej wielkości, 
starszą sunią. Do schroniska 
trafiła z wielkim guzem, który 
został usunięty. Zwierzę kocha 
ludzi i bardzo tęskni za kontak-
tem z człowiekiem. Jest po-
słuszna i łagodna. Nie pozwól-
my, aby resztę życia spędziła 
w schronisku. Tel. schronisko 
Zabrze 32 271-47-97.

Murzyn Micza

GLIWICE
Suri to kilkuletnia suczka. Do 
schroniska została przyjęta 
w lipcu, po tym jak przez cały 
tydzień błąkała się w pobliżu 
placu zabaw przy ulicy. H.Sawic-
kiej. Sunia jest spokojna, ładnie 
chodzi na smyczy. Tel. schroni-
sko Gliwice 32 305 09 43.

Klusia to suczka około 7-let-
nia. Z wyglądu przypomina pe-
kińczyka, ma zadbaną sierść, 

jest malutka, można ją brać na 
ręce. Wraz z drugim pieskiem 
Remikiem została znaleziona 
w zamkniętym mieszaniu po 
eksmisji lokatorów. Tel. schro-
nisko Gliwice 32 305 09 43.

Perełka to miniaturowa 2-let-
nia suczka oddana do schroni-
ska przez właściciela. Jest to-
warzyska i łagodna, niedawno 
urodziła szczeniaki. Tel. schro-
nisko Gliwice 32 305 09 43.

Tobi - śliczny, około 2-letni sa-
miec został znaleziony na po-
czątku lipca. Jest wykastrowany 
i łagodny. To naprawdę bardzo 
sympatyczny piesek. Tel. schro-
nisko Gliwice 32 305 09 43. 

Suri

Perełka

Arko - nieduży pudelek, łagod-
ny i wesoły. Pies z pewnością 
będzie znakomitym towarzy-
szem dla swojego przyszłego 
właściciela. Tel. schronisko 
Gliwice 32 305 09 43.

Arko

Tobi



Stacja Artystyczna Rynek – 
Gliwice, Rynek 4-5
• 09:00 do 17:00 – polsko-
-niemieckie warsztaty teatral-
ne w ramach międzynarodo-
wego Biennale Rot/Czerwone
• wystawa prac – Marka Ja-
romskiego

Rynek – Gliwice
• 19:00 – Trans – EuROTo-
pia – spektakl uliczny

Stacja Artystyczna Rynek – 
Gliwice, Rynek 4-5
• 09:00 do 17:00 – polsko-
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Galeria Muzeum Miejskiego 
Café Silesia – Zabrze, 3 Maja 
6
• wystawa Impresje biskupic-
kie – fragmenty historii
• wystawa Od świtu do 
zmierzchu – Malarstwo i rze-
miosło artystyczne ze zbiorów 
Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Muzyczne Lato: 4 SZMERy – koncert 

Środa – 31.07
Ruiny Teatru Victoria – Gliwi-
ce, Al. Przyjaźni
• 20:00 – XIV Gliwicki Fe-
stiwal Bachowski – wystąpią 
Orkiestra barokowa ARTE DEI 
SUONATORI, Zespół jazzowy 
i Agata Rożankowska – vocal.

Stacja Artystyczna Rynek – 
Gliwice, Rynek 4-5
• 09:00 do 17:00 – polsko-
-niemieckie warsztaty teatralne 
w ramach międzynarodowego 
Biennale Rot/Czerwone
• wystawa prac – Marka Ja-
romskiego

Zameczek Piastowski – Gliwi-
ce, Pod Murami 2
• 9:00 do 15:00 – Krawiecki 
kram na Zamku Piastowskim
• wystawa Rynek – centrum 
średniowiecznego i nowożyt-
nego miasta

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

W Kulturalnej Ściądze każdy znajdzie coś dla 
siebie. Repertuar kin, teatrów, koncerty muzyki 
rozrywkowej i poważnej, wystawy i spotkania. 
Z nami niczego nie przegapisz.

„Wolverine” opowiada o najpopularniejszym bohaterze serii 
„X-Men”. Akcja filmu rozgrywa się we współczesnej Japo-
nii. Logan (Hugh Jackman), 100-letni mutant, znany jako 
Wolverine, jedzie do Kraju Kwitnącej Wiśni, w którym nie 
był od czasów II wojny światowej i stawia czoło Jakuzie i sa-
murajom. Niespodziewanie będzie musiał uciekać w towa-
rzystwie pięknej i tajemniczej spadkobierczyni. Stawi czoło 
śmiertelności i przebędzie trudną drogę, która wyczerpie go 
fizycznie, ale i emocjonalnie. 
Na nowo odkryje w sobie bo-
hatera i zmierzy się nie tylko 
z potężnymi wrogami, ale 
i własną przeszłością.

WArsZtAty W oddZIALE 
odLEWnICtWA ArtystyCZnEGo

Biennale Rot/Czerwone
• wystawa prac – Marka Ja-
romskiego

Oddział Odlewnictwa Arty-
stycznego – Gliwice, ul. Boj-
kowska 37 
• 10:00 do 12:00 – Wakacje 
w Oddziale Odlewnictwa Arty-
stycznego – bezpłatne warsz-
taty z wykorzystaniem gipsu 
szybkoschnącego i gliny cera-
micznej.

Zameczek Piastowski – Gliwi-
ce, Pod Murami 2
• 12:00 do 18:00 – Krawiecki 
kram na Zamku Piastowskim

Willa Caro – Gliwice, ul. Dol-
nych Wałów 8a
• wystawa Schönwald – wieś 
z przeszłości

Galeria Muzeum Miejskiego 
Café Silesia – Zabrze, 3 Maja 6
• wystawa Impresje biskupic-
kie – fragmenty historii
• wystawa Od świtu do zmierz-
chu – Malarstwo i rzemiosło ar-
tystyczne ze zbiorów Muzeum 
Miejskiego w Zabrzu

sobota – 3.08

taty z wykorzystaniem gipsu 
szybkoschnącego i gliny cera-
micznej.

Zameczek Piastowski – Gliwi-
ce, Pod Murami 2
• 10:00 do 16:00 – Krawiecki 
kram na Zamku Piastowskim
Willa Caro – Gliwice, ul. Dol-
nych Wałów 8a
• wystawa Schönwald – wieś 
z przeszłości

Galeria Muzeum Miejskiego 
Café Silesia – Zabrze, 3 Maja 6
• wystawa Impresje biskupic-
kie – fragmenty historii
• wystawa Od świtu do zmierz-

Śląskie Ranczo, Zabrze, ul. Webera. Piątek (2.08.), godz. 20.00. 
Wstęp wolny

Willa Caro – Gliwice, ul. Dol-

nych Wałów 8a
• wystawa Schönwald – wieś 
z przeszłości

-niemieckie warsztaty teatral-
ne w ramach międzynarodo-
wego Biennale Rot/Czerwone
• wystawa prac – Marka Ja-
romskiego

Willa Caro – Gliwice, ul. Dol-
nych Wałów 8a
• wystawa Schönwald – wieś 
z przeszłości

Galeria Muzeum Miejskie-
go Café Silesia – Zabrze, 3 
Maja 6
• wystawa Impresje biskupic-
kie – fragmenty historii
• wystawa Od świtu do 
zmierzchu – Malarstwo i rze-
miosło artystyczne ze zbiorów 
Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Czwartek – 1.08
Stacja Artystyczna Rynek – 
Gliwice, Rynek 4-5
• 09:00 do 17:00 – polsko-
-niemieckie warsztaty teatralne 
w ramach międzynarodowego 
Biennale Rot/Czerwone
• wystawa prac – Marka Ja-
romskiego

Oddział Odlewnictwa Arty-
stycznego – Gliwice, ul. Boj-
kowska 37 
• 10:00 do 12:00 – Wakacje 
w Oddziale Odlewnictwa Arty-
stycznego – bezpłatne warsz-

chu – Malarstwo i rzemiosło ar-
tystyczne ze zbiorów Muzeum 
Miejskiego w Zabrzu

Piątek – 2.08
Śląskie Ranczo – Zabrze, ul. 
Webera
• 20:00 – Muzyczne Lato – AC 
DC Show – 4 Szmery – kon-
cert, wstęp wolny.

Stacja Artystyczna Rynek – 
Gliwice, Rynek 4-5
• 09:00 do 17:00 – polsko-
-niemieckie warsztaty teatralne 
w ramach międzynarodowego 

Oddział Odlewnictwa Artystycznego – Gliwice, ul. Bojkowska 37. Środa-piątek (30.07.–2.08.), godz. 
10.00-12.00. bezpłatne warsztaty z wykorzystaniem gipsu szybkoschnącego i gliny ceramicznej.

 trans – Eurotopia – spektakl uliczny
Gliwice-Rynek. Niedziela (4.08.), godz. 19.00.

Oddział Odlewnictwa Arty-
stycznego – Gliwice, ul. Boj-
kowska 37 
• 10:00 do 12:00 – Wakacje 
w Oddziale Odlewnictwa Arty-
stycznego – bezpłatne warsztaty 
z wykorzystaniem gipsu szybko-
schnącego i gliny ceramicznej.

Czytelnia Sztuki – Gliwice, ul. 
Dolnych Wałów 8a
• wystawa Wilhelm von Blan-
dowski. Niespokojne odbicie

Willa Caro – Gliwice, ul. Dol-
nych Wałów 8a
• wystawa Schönwald – wieś 
z przeszłości

niedziela – 4.08
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nieruchomości
Sprzedam 2-pok. - 128 tys. 
i 4-pok. - 252 tys. gliwicecity.
pl treść: M3, M5 Gliwice blisko 
Forum.

Sprzedam działki inwestycyj-
ne z zabudową, warsztatową 
w okolicy DTŚ. Tel. 509-502-
300.

Sprzedam lub wynajmę M3, 
jasne, z pełnym wyposażeniem, 
os. operetka (również studen-
tom). Tel. 668-930-878.

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

Sprzedam mieszkanie 48 m2,  
2 pok. Zabrze-Helenka. Tel. 
dom. 0049/6401/34-28.

Sprzedam mieszkanie w Zabrzu 
na os. Kopernika, 3 pok., 64 
m2, V piętro. Cena 155 tys. 
Tel. 695-180-523.

Sprzedam połowę bliźniaka, 
stan surowy zamknięty. Cena: 
360 tys. Tel. 880-455-654.

Sprzedam murowany garaż, 
okolice Chorzowskiej, 505-471-
232 po 18.00.

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

usługi
!POGOTOWIE KOMPUTEROWE 
dla firm i klientów indywidual-
nych. Tel. 500-400-778

50.000 rata 889 zł. Tel. 535-
500-355.

12
6

AS-DREW parkiety – oferu-
je; Bezpyłowe Cyklinowanie 
Układanie Parkietu Odnawianie 
Drewnianych Schodów. TEL. 
691-539-589.

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

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

Bankowe kredyty, chwilów-
ki do 7.000, 10.000 już od 
149 zł, 35.000 już od 399 zł. 
Zabrze 776-13-40, Bytom 283-
14-37, Katowice 782-39-20.

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

Chcesz oddać dom do użytkow-
nia, świadectwa energetyczne. 
Tel. 508-145-905.

DOCIEPLANIE DOMÓW – firma 
remontowo-budowlana. Tel. 
531-769-342.

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

Instalacje wod-kan-co-gaz, 
uprawnienia. Tel. 798-293-847.

Kafelkowanie, panele, malarskie 
– TANIO!!! Tel. 787-672-048.

Kierownik budowy poprowadzi 
budowę. Cena 600 zł. Tel. 518-
279-091.

Malowanie, Tapety, Gładzie, 
Panele Podłogowe. Trans-
port. Doświadczenie. Tel. 
512-878-630.

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

Meble pokojowe, tapicero-
wane, kuchnie, zabudowy, 
szafy, rolety. Tel. 270-00-09, 
695-899-863.

ODDŁUŻENIOWE Tel. 32 422-
50-42.

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

Pranie dywanów, wypoczyn-
ków, tapicerek, tanio i solid-
nie. Tel. 793-690-513.

P A R T N E R . . .

Przeprowadzki, wywóz gruzu 
w workach, starych mebli, 
likwidacja mieszkań. Super 
ceny. Tel. 787-834-342.

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

REMONTY DROBNE I KOM-
PLEKSOWE: kafelki, panele, 
ścianki, gładź, malowanie. 
Konkurencyjne ceny. Tel. 794-
365-754, 601-855-141.

REMONTY KLATEK SCHODO-
WYCH, malowanie, tapetowa-
nie, gipsy, panele. Tel./fax 32 
230-59-52, 606-463-883.

RENOWACJA MEBLI Tel. 787-
808-612, 32 270-01-12.

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

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

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

TAPICER U KLIENTA – wy-
miana gąbek, podnośniki itp., 
obicia krzeseł, drzwi. Tel. 517-
771-604.

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

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

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

dam pracę
Autoryzowany Serwis Nissan/
Suzuki przyjmie uczniów. KON-
TAKT: 505-070-800.
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Doświadczonego ELEKTROME-
CHANIKA SAMOCHODOWEGO 
zatrudnimy: 505-070-800.

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

Przyjmę kierowcę kat. C. 
Emeryta lub rencistę. Tel. 601-
403-385.

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

Przyjmę od zaraz montażystów 
okien – murarzy – pracowników 
ogólnobudowlanych. Praca  
w Gliwicach. Tel. 607-939-760.

Roznoszenie ulotek do skrzy-
nek pocztowych. Praca stała, 
także uczniowie. Tel. 32 235-
12-98.

Zatrudnię operatora żurawia 
samojezdnego 35 ton  
z prawem jazdy kat. C.  
Tel. 509-503-200.

R E K L A M A . . . .
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turystyka
Bułgaria – apartamenty w Sło-
necznym Brzegu lux. Właści-
ciel. Tel. 601-416-655.

zdrowie
Terapie naturalne Aneta Ro-
skosz, certyfikowana terapeut-
ka i instruktorka DNA Theta 
Healing, jasnowidzenie, uzdra-
wianie ciała, duszy i losu. Tel. 
669-973-339, 884-604-251.

inne
Duża klatka dla ptaków, wys. 80 cm, plus 
stolik. Używana, 80 zł. Wiadomość w redak-
cji lub 503-10-60-19 w godz. 9.00-16.00.

Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. 
Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.

auto-moto
AAAA Auta kupię; skorodowa-
ne, powypadkowe, do wyreje-
strowania. Tel. 507-572-625.

AUTOSKUP – kupię każdy 
samochód osobowy i dostaw-
czy. Tel. 660-476-271, 32 
793-94-11.

KUPIĘ WSZYSTKIE SAMOCHO-
DY w całości i na części. Do 
wyrejestrowania. Tel. 514-077-
737.

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

R E K L A M A . . .

R E K L A M A . . .
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Fatalnie dla Piasta rozpoczęło 
się czwartkowe spotkanie na 
Stadionie Miejskim. W 8 mi-
nucie groźny rajd lewą stroną 
przeprowadził Brazylijczyk Rey-
naldo, który kapitalnie dośrod-
kował do George’a. Ten nie 
zmarnował szansy i Azerowie 
wyszli na prowadzenie. W 24 
minucie mogło być już po me-
czu – strzelec bramki dla Ka-
rabachu zmarnował stuprocen-
tową szansę na podwyższenie 
wyniku.

Piast, będąc w sytuacji nie 
do pozazdroszczenia, musiał 

rozpocząć zmasowane ataki. 
Najlepszą bronią gospodarzy 
okazały się być stałe frag-
menty gry. W 28 minucie, 
po groźnym dośrodkowaniu 
z rzutu rożnego Tomasza 
Podgórskiego, w zamiesza-
niu podbramkowym najlepiej 
odnalazł się Mateusz Matras, 
który doprowadził do remisu. 
Ta bramka dodała skrzydeł 
gospodarzom – Piast kontynu-
ował ataki, najczęściej lewą 
stroną boiska.

W 36 minucie Marcin Robak 
wprawił kibiców z ul. Okrzei 

Odpadli z podniesionym czołem
Dobiegła końca przygoda gliwickiego 
klubu z Ligą Europy. Po 90 minutach 
wyrównanego pojedynku z Karabachem 
Agdam, Piast stracił gola w drugiej po-
łowie dogrywki i odpadł z europejskich 
pucharów.

w prawdziwą ekstazę strza-
łem z przewrotki. 

Tak pięknego gola 
kibice na Stadionie 
Miejskim nie wi-
dzieli już dawno. 
Na słowa uznania zasługuje 
także Tomasz Podgórski, który 
kapitalnie dośrodkował w pole 
karne. Wynik 2:1 wyrównywał 
bilans dwumeczu – by awanso-
wać Piast potrzebował jeszcze 
jednej bramki.

Po szalenie emocjonującej pierw-
szej połowie, w drugiej odsłonie 
meczu z boiska wiało nudą. Kara-
bach ambitnie się bronił, a Piast 
nie potrafił przeprowadzić groź-
nych ataków. Słabo grał zwłasz-
cza Matej Izvolt, który momenta-
mi dreptał po murawie. Kiepsko 
zaprezentował się również wpro-
wadzony w drugiej połowie Artis 
Lazdins. Jedyną dobrą okazję 
dla Piasta zmarnował Mateusz 
Matras, po którego główce piłka 
trafiła w poprzeczkę.

Podczas dogryw-
ki obie drużyny 
stopniowo zaczęły 
opadać z sił. 
Lepsze wrażenie sprawiali gospo-
darze, którzy przeważali, jednak 
Azerowie groźnie kontrowali. Je-
den z kontrataków Karabachu 
okazał się zabójczy. Szybki i atle-
tycznie zbudowany Kapolongo mi-
nął Zbozienia i strzałem w krótki 

róg pokonał źle interweniującego 
Jakuba Szumskiego. Ta bramka 
okazała się być gwoździem do 
trumny dla Piasta.
Ile przyjdzie gliwickim kibicom 
czekać na kolejne występy 
Piasta w Europie? Wszystko 
zależy od dyspozycji gliwiczan 
w tym sezonie. 

Jedno jest pewne 
– takich emocjonu-
jących chwil sym-
patycy Piasta nigdy 
nie zapomną.

(mpp) 

Co mieli do powiedzenia trenerzy obu drużyn?

 – To była bardzo ciekawa i ciężka batalia. Obie drużyny bardzo 
dobrze grały. Tak jak mówiłem wcześniej, Piast Gliwice lubi 
strzelać gole, dlatego my chcieliśmy to zrobić wcześniej i to 
się udało. Chciałbym podziękować naszym rywalom za walkę 
i życzyć im powodzenia w sezonie – powiedział po meczu 
Gurban Gurbanov, trener gości.

 – Myślę, że jak na inauguracyjny występ w europejskich pu-
charach nie przynieśliśmy wstydu. Bardzo chcieliśmy awan-
sować i nie można nam odmówić walki i zaangażowania. 
W tych kategoriach nie zawiedliśmy. Pokazaliśmy się rów-
nież ze świetnej strony organizacyjnej. Chciałem wszystkich 
pochwalić, ponieważ sądzę, że zaprezentowaliśmy się pozy-
tywnie, ale na pewno stać nas było na więcej – podsumował 
europejską przygodę Piasta trener Marcin Brosz.

Kibice stworzyli wspaniałą atmosferę podczas czwartkowego meczu
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trener Brosz udziela piłkarzom wskazówek 
przed dogrywką
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Po rozegraniu 
dwóch kolejek 
nowego sezonu, 
Piast z kompletem 
zwycięstw zajmuje 
pozycję wicelidera 
Ekstraklasy. 

Przed meczem trener Brosz dał 
odpocząć niektórym piłkarzom 

zmęczonym po spotkaniu z Ka-
rabachem Agdam. Na ławce 
usiedli między innymi Tomasz 
Podgórski i Marcin Robak.
 
Szansę otrzymali gracze re-
zerwowi, w tym sprowadzeni 
latem Patrick Dytko i Carles 
Embuena.

Spotkanie kapitalnie rozpo-
częli goście. Po błędzie Jana 
Polaka – który minął się z piłką 

– precyzyjnym strzałem obok 
bezradnie interweniującego 
Szumskiego akcję miedziowych 
wykończył Miłosz Przybecki.

Piast próbował odpowiedzieć 
jeszcze w pierwszej połowie, 
jednak do przerwy wynik nie 
uległ zmianie. W drugiej odsło-
nie spotkania sygnał do ataku 
dał wprowadzony po przerwie 
kapitan Tomasz Podgórski. 

Piłka po jego strzale z rzutu 
wolnego trafiła w prawy słu-
pek lubińskiej bramki. Chwilę 
później Piast miał więcej szczę-
ścia. 

W 80 minucie po-
tężny strzał z wo-
leja byłego gracza 
Zagłębia Kamila 
Wilczka dał Piasto-
wi wyrównanie. 
Piastunki poszły za ciosem 
i dwie minuty później dośrod-
kowanie Krzysztofa Króla na 
bramkę zamienił strzałem 
głową Ruben Jurado. Po 
dwóch celnych ciosach Za-
głębie nie było już w stanie 
odpowiedź. Po emocjonującej 
końcówce meczu trzy punkty 

zostały w Gliwicach.
 
 – Warto przychodzić na Okrzei, 
żeby zobaczyć takie mecze. 
Dziękujemy za wsparcie kibi-
ców, za to, że w nas wierzą 
do samego końca i widać, że 
razem tworzymy jeden zespół – 
mówił na konferencji prasowej 
trener Marcin Brosz. 

Teraz przed gli-
wicką jedenastką 
kolejny ważny 
sprawdzian – już 
4 sierpnia jadą do 
Zabrza na derby 
z Górnikiem.

Michał Szewczyk

WILCZEK I JURADO DAJĄ ZWYCIĘSTWO NAD ZAGŁĘBIEM!

Zabójcza 
końcówka 
Piasta
Piłkarze Piasta po odpadnięciu z eu-
ropejskich pucharów poprawili humo-
ry kibicom zwycięstwem 2:1 nad Za-
głębiem Lubin. Decydujące o losach 
spotkania bramki strzelili dopiero 
w ostatnich dziesięciu minutach gry. 

Ruben Jurado i Krzysztof Król 
mają powody do radości

Pierwsza kolejka Ekstraklasy 2013/2014
WIsŁA KrAKÓW – GÓrnIK ZABrZE    0:0

CrACoVIA KrAKÓW – PIAst GLIWICE  2:3

druga kolejka Ekstraklasy 2013/2014
PodBEsKIdZIE BIELsKo-BIAŁA – GÓrnIK ZABrZE    1:2

PIAst GLIWICE – ZAGŁĘBIE LUBIn  2:1

Miejsca w tabeli
2.   PIAst GLIWICE
5.   GÓrnIK ZABrZE

spotkania
2
2

punkty
6
4

bilans bramek
5:3
2:1
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Jak bezpiecznie przewozić 
dziecko w samochodzie, 
podpowiadali eksperci pod-
czas Ogólnopolskich In-
spekcji Fotelików. Akcja za-
witała do Zabrza w minioną 
sobotę. W sklepie VIKI przy 
ul. Roosevelta 54 odbyły 
się m.in. pokazy dotyczące 
właściwego wyboru fotelika 
i jego montażu w samocho-
dzie. Akcja trwała od godzi-
ny 10 do 18.   (hm)

Druga edycja festynu spor-
towego „Kopernik biega” 
zorganizowana została w mi-
nioną niedzielę na zabrzań-
skim osiedlu Kopernika. 
Na trasach wytyczonych 
wokół osiedla rywalizowali 
miłośnicy biegania i nor-
dic-walking. Nowa trasa 
czekała na rowerzystów. 
Dla uczestników organiza-
torzy przygotowali koszulki 
z logo imprezy.  (hm)

Foteliki 
pod lupą

KOPERNIK 
POBIEGŁ

ZADBALI 
O BEZPIECZEŃSTWO

FESTYN NA OSIEDLU

Najlepszy Przekaz w Mieście 
to finalista III edycji progra-
mu „Must Be the Music. Tyl-
ko Muzyka”. Grupa zachwyciła 
zarówno telewidzów, jak i jur-
rorów.  W końcowej rywaliza-

cji artyści ulegli tylko grupie 
Lemon. Zespół powstał w lip-
cu 2010 r. w Mławie. Założy-
li go Adam Rudnicki-Rudnik 
oraz Kamil Woroniecki-Woro. 
W październiku 2012 r. wy-

dał debiutancką płytę „Słowa 
prawdy”. 4Szmery to zespół, 
który powstał w Bochni. Zaczę-
li grać dla przyjemności, a po-
łączyła ich fascynacja jednym 
z największych bandów tego 

świata – AC/DC. Do tej pory 
wydali dwie płyty – „No Sleep 
till… Muzyczna Owczarnia” 
i „Life after Death”. Grają już 
od dziesięciu lat. Planują co-
raz więcej koncertów, bo, jak 

twierdzą, ludzie lubią słuchać 
piosenek, które dobrze znają.
W Zabrzu 4Szmery wystąpią 
w najbliższy piątek o godzinie 
20. Bawimy się na Śląskim 
Rancho przy ul. Webera.  (hm)

To była prawdziwa gratka dla fanów hip-hopu! W piątek na scenie Muzycznego Lata wystąpiła grupa 
Najlepszy Przekaz w Mieście. W tym tygodniu klimaty szykują się zgoła inne. W wykonaniu formacji 

4Szmery usłyszymy covery AC/DC.

HIP-HOPOWA FORMACJA NAJLEPSZY PRZEKAZ 
W MIEŚCIE ZAGRAŁA W ZABRZU

MUZYCZNE LATO NA PÓŁMETKU


