Targi potrwają
do niedzieli
Już w piątek,
6 września rozpoczyna się kolejna
edycja jesiennych
Targów Budownictwa w Gliwicach.
To impreza, która na stałe
wpisała się w krajobraz bizne-

Targi potrwają 3 dni, zakończą
się w niedzielę. Wstęp na teren
hali jest bezpłatny po okazaniu
biletu znajdującego się na stronie 9. Gazety Miejskiej.
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sowych wydarzeń w mieście.
Na terenie hali sportowej
przy ul. Kaszubskiej i przed
halą, mieszkańcy będą mieli
okazję zapoznać się z bogatą
ofertą firm branży budowlanej,
wykończenia wnętrz i ogrodniczej. Ekspozycja roślin, które
zawsze można nabyć na miejscu, rokrocznie przyciąga wielbicieli ogrodów.

(Nie)bezpieczne
dzielnice
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Które dzielnice w Gliwicach są najmniej bezpieczne?
W Śródmieściu grasują kieszonkowcy, w Sośnicy włamują
się do aut, Wilcze Gardło na tym tle jawi się jako oaza spokoju. Statystyki pokazują jednak, że poziom przestępczości
w Gliwicach spadł w ostatnich latach o kilkanaście procent.
www.gazeta-miejska.pl
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(Nie)bezpieczne dzielnice
Śródmieście to najniebezpieczniejsza
dzielnica Gliwic – wynika z analizy
przestępczości w naszym mieście.
Bezpiecznie mogą czuć się mieszkańcy Wilczego Gardła i Ostropy.
W pierwszym
półroczu 2013 roku
w Śródmieściu popełniono 466 przestępstw.
Pomimo tak dużej liczby naruszeń prawa, sytuacja w tym rejonie Gliwic ulega systematycznej poprawie. Jeszcze dziesięć
lat temu przestępstw popełniano tu ponad dwa razy więcej!

W Sośnicy, gdzie zanotowano
1/3 wszystkich kradzieży sprzętu
samochodowego w mieście. Zdaniem policji, nie ma na to wpływu
bliskość giełdy samochodowej,
a raczej kwestia skali bezrobocia
w tym rejonie miasta.

Dokonano tam w ciągu ostatniego półrocza 137 przestępstw. Dla porównania, na
Koperniku zanotowano ich 86,
a na Obrońców Pokoju tylko 46.
Na Sikorniku warto też zwrócić uwagę na swój samochód.
W ciągu pierwszych 6 miesięcy roku zniknęło tam 9 pojazdów. Więcej skradziono tylko
w Śródmieściu (14).

Po drugiej stronie
szali znajdują się
Brzezinka, Wilcze
Gardło, CzechowiW Gliwicach lepiej
ce i Wójtowa Wieś,
unikać samotnych
gdzie do końca
spacerów ulicą
czerwca nikt nie
Pszczyńską i Lipową. stracił samochodu.

Pszczyńska to ulica, na której popełniono w ciągu ostatniego półrocza
najwięcej przestępstw

nieniu liczby
mieszkańców
niespodzianką jest
obecność Łabęd.
Popełniono tam 118 przestępstw, co stanowi mały
procent naruszeń prawa
w stosunku do liczby mieszkańców i plasuje Łabędy
zaraz za Ostropą i Wilczym
Gardłem.

Policja podkreśla, że od kilku lat
poziom przestępczości w Gliwicach
systematycznie
spada.

Według statystyk, w ostatnich latach w Gliwicach jest coraz bezpieczniej
Drugą, najbardziej niebezpieczną dzielnicą miasta jest
Zatorze (322 naruszeń prawa),
a dalej Szobiszowice (215)
i Sośnica (178). Gdy przeliczymy ilość przestępstw na liczbę
mieszkańców w dzielnicach, do
wymienionej czwórki dołączą
także rejony Ligoty Zabrskiej
i Trynku.
– Te miejsca
charakteryzują
się dużym zagęszczeniem
ludzi. Centra
handlowe,
parkingi, przystanki i miejsca przesiadkowe – to tam
pojawia się więcej przestępców
– mówi nam Marek Słomski
z Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach.

Gdzie
najłatwiej
stracić samochodowe radio?

To prawdziwa mekka dla gliwickich złodziei. Policja odnotowała na każdej z nich 68 przestępstw, w tym po kilkadziesiąt
kradzieży. W skali miasta nie
jest bezpiecznie także na ul.
Chorzowskiej (56) i ul. Zwycięstwa (53).
Na portfel należy uważać
w Śródmieściu, gdzie w okolicach Rynku i Dworca PKP grasuje najwięcej kieszonkowców.
Jest ich także sporo na Zatorzu
w okolicach ul. Lipowej. Najczęściej pojawiają się na okolicznych targowiskach i w środkach komunikacji miejskiej.
Mieszkańcy Zatorza powinni
także szczególnie solidnie zabezpieczać swoje mieszkania.
Wraz z dzielnicą Szobiszowice
i osiedlem Sikornik przodują
bowiem w ilości włamań do
mieszkań.

Sikornik to jedno
z mniej bezpiecznych gliwickich
osiedli.
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Jeszcze w pierwszym półroczu 2010 roku popełniono
3002 przestępstwa. W tym
samym okresie bieżącego
roku do policyjnych kartotek
trafiło 2502 spraw.

– To zasługa systemu miejskiego monitoringu, programów edukacyjnych dla młodzieży typu „Bezpieczne Gliwice”,
oraz skutecznego działania
policji – wyjaśnia prowadzący
statystyki Jerzy Małyska z Centrum Ratownictwa w Gliwicach.
Mniej przestępców to być może
także wynik malejącej liczby
mieszkańców miasta. Policyjne statystyki w 2003r. mówiły
o prawie 200 tys. gliwiczan,
teraz jest nas niecałe 178 tys.
Statystyki
uwzględniają
wszystkie naruszenia prawa
zakwalifikowane przez policję jako przestępstwa w tym
kradzieże, rozboje, bójki,
włamania do mieszkań, przestępstwa narkotykowe, a także m.in. groźby, fałszerstwa
i wypadki komunikacyjne za
okres od 1 stycznia do 30
czerwca 2013 roku.

Michał Szewczyk

Ten pozytywny wynik to zasługa
generalnego spadku kradzieży
aut w Gliwicach – od 2006
roku o ponad połowę.

Wilcze Gardło
i Ostropa to najbezpieczniejsze
dzielnice miasta.
W ciągu ostatniego półrocza
do policyjnych
kartotek trafiały
łącznie zaledwie
14 razy.
– To są swoiste enklawy.
Wszyscy wszystkich znają,
większość mieszkańców żyje
tu z dziada-pradziada. Nikt
obcy nie ujdzie uwadze mieszkańców – zauważa komisarz
Marek Słomski.

W gronie bezpiecznych dzielnic Gliwic, po uwzględ-

Ul. Chorzowska to nie najlepsze miejsce na wieczorne spacery

www.gazeta-miejska.pl
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Skoczyć może
prawie każdy
Samolot Turbo Finist, skoki z wysokości 4
tysięcy metrów i nowoczesne metody szkolenia – w Gliwicach powstała Silesia Strefa
Spadochronowa. To kolejne, obok Aeroklubu Gliwickiego miejsce, w którym można
spełnić marzenia o skoku ze spadochronem.
– Strefa spadochronowa to
działalność, która na całym
świecie funkcjonuje jako działalność spadochronowa. Od
Stanów Zjednoczonych po
Nową Zelandię – właśnie tak
to wygląda. Chcieliśmy, żeby
w naszym rodzinnym aeroklubie, też powstała taka namiastka nowoczesnego lotnictwa – tłumaczy Bartosz Cisek,
instruktor spadochronowy,
współzałożyciel strefy.
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Wystarczy do widocznego
obok kodu przyłożyć smartfon z dostępem do internetu i czytnikiem kodów QR

Strefa Spadochronowa oficjalnie rozpoczęła działalność 30
sierpnia, a skoki odbywają się
w weekendy i dni wolne od pracy.

Gliwice z nieco innej perspektywy. Skok z instruktorem
nie wymaga szkolenia

Skoczyć ze spadochronem, w tandemie,
czyli z instruktorem,
może praktycznie
każdy. Wystarczy
mieć więcej niż 1,40
m wzrostu i ważyć
mniej niż 120 kg.
Fot. Krzysztof Wilk

– Jest to taka akrobatyka
powietrzna. Wszystko, co się
dzieje pomiędzy 4 a 1 tysiącem
metrów, na której to wysokości
otwieramy spadochron, to jest
tak naprawdę latanie i swobodne spadanie. Polega ono na
odpowiednim układaniu ciała
i lataniu w przestworzach.
Silesia Strefa Spadochronowa
kusi nie tylko nowoczesnymi
metodami szkolenia i sprzętem,
ale także kadrą doświadczonych
i utytułowanych instruktorów.

Nasz rozmówca zapewnia, że to
bezpieczny sport.

Zobacz ten
materiał TV
na swoim
smartfonie

– Jesteśmy wszyscy wielokrotnymi uczestnikami Mistrzostw Polski. Wszyscy nasi
instruktorzy są rekordzistami
Polski, są wśród nas członkowie kadry narodowej – mówi
Bartosz Cisek.

– Spadochroniarstwo postrzega się jako sport ekstremalny – wbrew pozorom jest
to po pierwsze sport bardzo
bezpieczny, a po drugie jest
rzeczywiście sportem. Jak podkreśla Bartosz Cisek, skok ze
spadochronem to nie tylko wyskoczenie z samolotu.

Silesia Strefa Spadochronowa proponuje
skoki z 4 tysięcy metrów, zarówno indywidualne, jak i razem
z instruktorem.

Fot. Krzysztof Wilk
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Natomiast, żeby móc skakać
indywidualnie, trzeba przejść
odpowiednie szkolenie. W tym
przypadku wymagania też nie
są wygórowane.
– Musi to być osoba, która
w miarę swobodnie czuje się we
własnym ciele i ma ogólne obycie ze sportem. Wystarczy, że
choć trochę się rusza, jeździ na
rowerze, lub np. gra w tenisa.

Ogólnie rzecz ujmując, osoba,
która uprawia jakikolwiek sport
jak najbardziej nadaje się, żeby
rozpocząć szkolenie – wyjaśnia
Bartosz Cisek.
Pełne szkolenie, pozwalające na
samodzielne skoki, kosztuje ok.
3,5 do 4,5 tys. zł i trwa 2 lub 3
weekendy.
Katarzyna Klimek

Silesię Strefę Spadochronową stworzyli Bartosz Cisek i Wojciech Schneider,
którzy są również instruktorami skoków spadochronowych. Projekt powstał we
współpracy z ogólnopolskim Ośrodkiem Szkolenia Lotniczego Sky Camp oraz przy
wsparciu Aeroklubu Gliwickiego. Skoki wykonywane są na gliwickim lotnisku, gdzie
możliwe jest szkolenie skoczków, skoki w tandemie lub indywidualne.
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Rowerzyści poczekają
Wraz z początkiem sierpnia w Gliwicach miał ruszyć system wypożyczalni
rowerów miejskich. Zadecydowała
o tym Rada Miejska. Wypożyczalni
ciągle jednak nie ma i, jak się dowiadujemy, w najbliższym czasie nie będzie.
Gliwiccy radni przyjęli w grudniu ubiegłego roku uchwałę,
na mocy której od sierpnia
2013 roku miały ruszyć miejskie wypożyczalnie rowerów.
System miałby się składać
z kilkunastu punktów, przy których umieszczonych zostałoby
200 rowerów oraz odpowiednie urządzenia przypominające
parkomaty.
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Michał Pac Pomarnacki

Komentarz

Fot. MPP

Czy jest zatem szansa na w miarę szybkie
uruchomienie systemu wypożyczalni rowerów
miejskich w Gliwicach? Idąc tokiem rozumowania narzuconym przez magistrat, wydaje
się, że nie – powstanie koncepcji rozbudowy
sieci dróg rowerowych, rozpisanie przetargów,
budowa tychże dróg – wszystko potrwa przynajmniej kilka lat. Nieprędko zakończą się także, stojące
rzekomo na przeszkodzie, remonty dróg. Według planów,
modernizacja Starówki potrwa do 2015 roku, podobnie jak
budowa gliwickich odcinków „średnicówki”. Wiele wskazuje
na to, że chcąc stać się miastem przyjaznym kierowcom, Gliwice mimowolnie stają się trochę nieprzyjazne rowerzystom.

Wypożyczalnie rowerów miejskich z powodzeniem funkcjonują
w państwach Europy. Na zdjęciu wypożyczalnia w centrum Londynu
.
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Parówki rodzinne
MORLINY, 1 kg

1 kg
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ŚC

22

12

99

Oferta ważna

5-11.09

Ćwiartka z kurczaka

99

Wołowina z udźca

1 kg

Polędwica sopocka

1 kg

1 kg

1399

1599

1899

Wędzonka górnicza
MYSŁAW, 1 kg

Baleron
1 kg

Szynka Bauera
MADEJ&WRÓBEL,

ZaprasZamy do nowego supermarketu
LA

O
AR

K

Y

ARBAR

DWORCOWA

1 kg
* Oferta ważna do
wyczerpania zapasów

WAJDY

Ser żółty Edamski*

KS. JÓZEFA
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zaw. tł. 2%, 1 l

LE‘A

1l

Mleko wiejskie
PIĄTNICA

14

99

NA

RÓŻA
Y

ARBAR

DE GAUL

Lody
Kolorowe Lato KORAL

1

99

CI

WOLNOŚ

ŚW. B

SA
CHARLE

4

69

I

OŚCI

ŚW. B

1 kg

RK

IA

M

WOLN

Zabrze, ul. Âw. Barbary 1
galeria Zabrze

1 kg

.

NA WA

999

Makrela wędzona

Cukier biały

.

WAGĘ

1149

299

.

AR
ANC JAKO
JA

99

NA

.

GW

GW

3

.

100% MIĘSA

MIĘSA

AR
ANC JAKO
JA

OFERTA HANDLOWA WAŻNA:
3-11.09.2013
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Zdaniem radnego Platformy, pomysł jest ekologiczny, łatwy do
wprowadzenia i niezbyt kosztowny, a w miastach, które uruchomiły system wypożyczalni rowerów – m.in. Wrocławiu, Opolu,
Poznaniu czy Warszawie – takie
rozwiązanie się sprawdziło.

ŚC

K

Tłumaczenie, że
winne opóźnieniu

I

E

– Pomysł uruchomienia w naszym mieście wypożyczalni
rowerów nie został zarzucony.
Nie będzie jednak realizowany
w pierwotnie zakreślonym czasie – przesunie się. Miedzy in-

– Przedstawione przez prezydenta argumenty wydają się
być nielogiczne. Po pierwsze,
prezydent ma obowiązek wykonywania uchwał Rady Miejskiej
i jeśli musi przesunąć termin jej
realizacji, powinien wystąpić do
Rady z projektem zmiany uchwały i terminu. Nie rozumiem, na
jakiej zasadzie dobrowolnie,
wręcz uznaniowo, interpretowane są zapisy lokalnego prawa –
komentuje Dominik Dragon.

– Fakt, że w Gliwicach remontowanych jest wiele dróg
i są duże korki, jest właśnie
przyczyną i potrzebą jak najszybszego wprowadzenia wypożyczalni rowerów, ponieważ
część mieszkańców mogłaby
swobodnie korzystać z jednośladów, pozostawiając auta
w domach. Ruch zmniejszyłby
się, mieszkańcy szybciej docieraliby do celu – ripostuje Dominik Dragon, radny Platformy
Obywatelskiej.

W całym zamieszaniu może dziwić też
fakt, że odstąpiono od wykonania
uchwały przyjętej
przez Radę Miejską

Nie jest tajemnicą, że autorzy
gliwickiego projektu wzorowali
się na wypożyczalniach w Opolu, gdzie najpierw należy dokonać elektronicznej rejestracji
oraz opłacić kaucję w wysokości 10 zł. Numer telefonu jest
identyfikatorem każdego użytkownika. Pierwsze dwadzieścia
minut korzystania z roweru jest
darmowe, godzina kosztuje 2
zł. Gdy zmieścimy się w dwudziestu minutach i dojedziemy
do jednego z „przystanków”,
możemy oddać rower lub przedłużyć wypożyczenie już używanego. Na mocy gliwickiej
uchwały, organizacją i wdrażaniem projektu ma zająć się
Zarząd Dróg Miejskich.
R

jektów, to drugie. Czy urząd
miejski ma w ogóle w planach
realizację tego projektu i wykonanie uchwały? Czy poczyniono
jakieś kroki w tym kierunku?

Tyle w teorii – praktyka pokazuje, że uchwała Rady Miejskiej
to jedno, a realizacja pro-

są remonty dróg nie w Gliwicach. Stracą na tym głównie
przekonuje pomysłodawcy uchwały. rowerzyści.

nymi z powodu wielu remontów
dróg, a także nie bez znaczenia
jest fakt zlecenia przez miasto
opracowania całościowej koncepcji rozbudowy sieci dróg rowerowych w Gliwicach. Warto
również dodać, że przygotowywany jest wniosek o pieniądze
unijne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych –
wyjaśnia przyczyny opóźnienia
Marek Jarzębowski, rzecznik
prezydenta miasta.
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godziny otwarcia: poniedzia∏ek-sobota: 7:00-21:00, niedziela: 9:00-20:00
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nasze kursy:

2 LEKCJE PRÓBNE GRATIS
indywidualne lub grupowe do wyboru

masz pytania?
zadzwoñ: 662 137 879
lub napisz: biuro@clancity.pl

bezp³atne LEKCJE

POKAZOWE

dla dzieci

DARMOWE KOREPETYCJE

GLIWICE
ul. Jasna 31
ul. Kopernika 16

nawet jak nie jesteœ naszym klientem

ZABRZE
ul. S¹dowa 4
ul. Wallek-Walewskiego 25

www.clancity.pl

lekcje konwersacyjne
z NATIVE

SPEAKERS w ramach kursu

ff
graffiti
for younger teenagers

powerEnglish
for older teenagers
city
COLLEGE
fluency for young students

city
LIFE
for adults

YOUR
CHOICE
individual courses and lessons

tylko z tym kuponem

100z³ rabatu

exam horizon

na roczny kurs
angielskiego 2013/14

FCE / CAE / CPE / TOEFL

tylko dla nowych klientów

CLAN CITY - dobra szko³a jêzyka angielskiego. Znajdziesz u nas kursy dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych. Oferujemy
lekcje indywidualne, korepetycje, przygotowanie do egzaminów z jêzyka angielskiego, konwersacje z native speakerem,
kursy dla firm i instytucji. Organizujemy kolonie i obozy, prowadzimy równie¿ przedszkole jêzykowe. Wszystkie sekcje
s¹ dopracowane i zarz¹dzane osobno z uwzglêdnieniem ich specyfiki. Wiêcej o nas na www.clancity.pl. Zapraszamy :)
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UCZELNIA ZACHOWA SAMODZIELNOŚĆ, NAZWA POZOSTANIE NIEZMIENIONA

GWSP pod pieczą Wyższej
Szkoły Biznesu
Czy współpraca z renomowaną Wyższą Szkołą Biznesu to koniec
kłopotów Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości? Ma w tym
pomóc rozszerzenie oferty edukacyjnej m.in. o studia magisterskie
i nowoczesne metody kształcenia na odległość. Pierwsze zmiany
zapowiadane są na początek najbliższego semestru letniego,
w marcu przyszłego roku.
Gliwicka uczelnia wejdzie także
w skład Konsorcjum Uczelni FUTURUS zrzeszającego 7 uczelni
niepublicznych z całej Polski.

Gliwice wydają się ku temu
świetnym miejscem, bardzo
przyjaznym biznesowi i dobrze
skomunikowanym – zachwalał
dr Wiktor Patena, rektor Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University.

– Szukamy nowych lokalizacji dla rozwoju swojej marki.

Zobacz ten
materiał TV
na swoim
smartfonie
Wystarczy do widocznego
obok kodu przyłożyć smartfon z dostępem do internetu i czytnikiem kodów QR
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będzie wprowadzenie prestiżowych studiów MBA zakończonych zdobycie amerykańskiego dyplomu – informował dr
Wiktor Patena.

Przyszli studenci
będą mogli kształcić się także na
zupełnie nowych
kierunkach studiów,
dotychczas z powodzeniem realizowanych w Wyższej
Szkole Biznesu.

Z rozszerzonej oferty edukacyjnej przyszli studenci będą
mogli skorzystać w marcu przyszłego roku.
– Będziemy mogli oferować
to na co nie mogliśmy sobie

Jak zapewniają władze uczelni, zabytkowe obiekty dawnej
kopalni w których mieści się
szkoła, pozostaną jak do tej
pory pod opieką Agencji Rozwoju Lokalnego.
R

pozwolić będąc samodzielna
szkołą, czyli możliwość uczęszczania na studia magisterskie –
dodawał Tadeusz Grabowiecki.

– Uczelnia zachowuje pełną
samodzielność. Zmienił się założyciel co oznacza, że pewne
ustawowe prerogatywy przysługujące założycielowi będą realizowane przez Wyższą Szkołę
Biznesu, a nie jak wcześniej
przez Agencja Rozwoju Lokalnego. To bardzo korzystne
dla nas rozwiązanie, gdy inna
uczelnia przestaje być konkurentem, a staje się partnerem.
– mówił dr inż Tadeusz Grabowiecki, rektor Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości.

Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości została utworzona
w 2005 roku. W ostatnim czasie
uczelnia nie miała dobrej prasy.
W lutym, w zestawieniu opublikowanym przez tygodnik "Angora", GWSP zajęła niechlubne 52
miejsce na liście 57 najgorszych
uczelni niepublicznych w kraju.
Władze szkoły stanowczo odpierały zarzuty, wskazując na nierzetelność przeprowadzonego
rankingu. W mieście pojawiały
się nawet plotki o możliwej likwidacji szkoły.
(msz)

– Chcemy uzupełnić ofertę
GWSP swoimi kierunkami studiów. Pierwszą ważną zmianą
.
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Opóźniony „pajączek”
Odłożenie w czasie zaplanowanych remontów dróg w mieście,
z reguły spotyka się z niezadowoleniem ze strony kierowców.
Jednak w przypadku przebudowy dwóch newralgicznych skrzyżowań w Gliwicach, powinni raczej odetchnąć z ulgą – dzięki
opóźnieniu unikną koszmaru komunikacyjnego w mieście.
Wiadomo już, że dwie inwestycje drogowe wpisane do realizacji w budżecie miejskim na
2013 rok odsuną się w czasie.
Chodzi o przebudowę popularnego „pajączka” (u zbiegu
ulic Daszyńskiego, Wieczorka
i Jasnogórskiej) oraz remont
skrzyżowania Dworcowa–Dolnych Wałów–Jana Pawła II-Mikołowska–Dunikowskiego.

– Jeśli chodzi o przebudowę
skrzyżowania ulic Daszyńskiego, Wieczorka i Jasnogórskiej,
popularnie zwanego „pajączkiem”, to aktualnie opracowywana jest wielowariantowa
koncepcja. Następnie na jej
podstawie (po wyborze optymalnego wariantu), zostanie
przygotowany projekt budowlano-wykonawczy przebudowy

skrzyżowania – informuje nas
Jadwiga Jagiełło-Stiborska,
rzecznik prasowy Zarządu
Dróg Miejskich.
W przypadku przebudowy
skrzyżowania ulic: Dworcowej-Dolnych Wałów-Jana Pawła II-Mikołowskiej-Dunikowskiego,
rozpoczęto dopiero opracowywanie koncepcji.

Kierowca BMW nie zatrzymał się na wezwanie policji, rozbił policyjną blokadę i pognał
200 km/h ul. Pszczyńską w kierunku węzła
Sośnica. Tam spychając z drogi inny samochód sforsował bramki autostradowe i rozpędzony ruszył pod prąd w kierunku Wrocławia. Chwilę później udało się go zatrzymać.
Na szczęście obyło się bez ofiar.

Czy można cieszyć się z opóźnień przy inwestycjach? Wydaje
się, że tak, skoro gliwiccy kierowcy unikną dzięki temu paraliżu komunikacyjnego. Rok 2013
w Gliwicach stoi bowiem pod
znakiem inwestycji drogowych.
Zarówno te większe – budowa
końcowych odcinków Drogowej Trasy Średnicowej oraz
modernizacja uliczek Starego
Miasta, jak i pomniejsze – remonty wiaduktów w ciągu ul.
Pszczyńskiej, DK-88 czy mostu
nad Kłodnicą, solidnie dają się
kierowcom we znaki. Gdyby do
tego drogowcy zamknęli dwa
newralgiczne
skrzyżowania
w centrum miasta, czekałby
nas komunikacyjny paraliż.

Szaleńcza ucieczka
Pościg rozpoczął się w poprzedni poniedziałek o godz.
19:20 na ul. Akademickiej.
Kierowca i pasażer BMW na
widok policyjnej kontroli rozpoczęli ucieczkę. Policja szybko
rozstawiła blokady. Na jednej
z nich, w rejonie ul. Panewnickiej uciekinierzy uderzyli
w radiowóz i jadąc po trawniku
ominęli przeszkodę.

Kiedy zatem ruszą
prace przy kluczowych skrzyżowaniach? Jak dodaje
ZDM, w przypadku
obu inwestycji obecnie nie jest możliwe
podanie ostatecznych terminów
rozpoczęcia konkretnych prac budowlano-wykonawczych.
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Zagłosuj na Rajd Miejski 360O Gliwice – Polskie Oskary Sportowe!

BMW gnało ul. Pszczyńską
w kierunku autostrady prawie
200km/h. W okolicach węzła
Sośnica piraci zepchnęli Fiata
Punto i z ogromną siłą uderzyli
w szlaban przy bramkach autostradowych. Następnie dostali
się na autostradę, gdzie jadąc
pod prąd zmuszali inne samochody do gwałtownego hamowania.
Policjantom udało się zepchnąć BMW na pobocze
w rejonie mostu przy ul. Rybnickiej. Od razu złapali pasażera. Kierowca zdążył wybiec
z auta. Jeden z policjantów
oddał strzał ostrzegawczy. Gdy
uciekinier przeskakiwał przez
płot, zawisł na nim na chwilę
i zranił się w rękę. Chwilę póź-

– Nastąpi to wówczas, gdy
przygotowana będzie pełna
dokumentacja i zostaną dopełnione wszystkie sprawy
formalno-prawne – zaznacza
rzecznik ZDM.
(mpp)
R

niej został obezwładniony przez
policjantów.
Uciekinierzy to 19 i 22-letni
mieszkańcy Knurowa. Już wcześniej byli znani policji, mają
bogatą przeszłość kryminalną,
a do policyjnych kartotek trafiali jeszcze jako nieletni.
(msz)
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Każdej pełnoletniej osobie,
która w dniach od 02 do 06
września przyjdzie na pływalnię „Neptun” w Gliwicach
Sośnicy przy ul. Dzionkarzy
z wydrukowanym potwierdzeniem głosowania oferujemy
możliwość nabycia 50% biletu ulgowego.
Głosowanie odbywa się poprzez stronę http://www.
oskarysportowe.com
My już zagłosowaliśmy, a TY?
Pozdrawiamy
– Załoga „Neptuna”
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Pływalnia
NEPTUN
czynna od
7.00 - 22.00

Basen
Jacuzzi

Zjeżdżalnia

Najtańsza

nauka pływania
w Gliwicach
więcej informacji na naszej stronie internetowej

neptungliwice.pl
03.09.2013 (nr 634)

Sauny
Bawialnia
dla dzieci
Siłownia
Fitness
Pływalnia
NEPTUN
Gliwice
ul. Dzionkarzy
Gliwice Sośnica
32 413 48 48
32 413 48 49
bawialnia:
czynna od
7.00 do 22.00

32 413 48 50

neptungliwice.pl
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Nie do wyburzenia

Kierowcy, przynajmniej na pewien czas,
mogą w tym miejscu odetchnąć z ulgą.
Jedna z ważniejszych dróg w centrum
miasta znów jest przejezdna. Ulicą Jana
Śliwki możemy bez problemu przejechać
w obu kierunkach.

Śliwki przejezdna...
Żeby nie było zbyt optymistycznie, w najbliższym
czasie trzeba się jednak
spodziewać
częściowych
utrudnień. W związku z koniecznością
przebudowy
podziemnej infrastruktury, na
niecałe dwa tygodnie wprowadzony zostanie tam ruch
wahadłowy.

zostanie zamknięta na około
rok. W 2014 roku ruszy bowiem gruntowna przebudowa
zarówno ul. Śliwki jak i całego skrzyżowania z ul. Portową
i ul. Orlickiego.
Wtedy rejon skrzyżowania
zostanie zamknięty na co
najmniej rok – rozpocznie się
budowa mostu Drogowej Trasy Średnicowej nad Kłodnicą
w ciągu ul. Orlickiego i wiaduktu w ciągu ulicy Śliwki.

(kk)

Ulica Jana Śliwki oddana
została do użytku na kilka
miesięcy. W przyszłym roku

Według pierwszych zamierzeń, w zabytkowym budynku miał powstać lokal gastronomiczny

Zaniedbany budynek „Stacji” od lat
szpeci pięknie odrestaurowane budynki po kopalni. Nowy właściciel
chciał tutaj postawić biurowiec, jednak sprzeciw konserwatora zabytków
zatrzymał wyburzenie budynku. Teraz
obiekt niszczeje, a właściciel szuka
sposobu by się go pozbyć.
R

E

K

L

A

M

A

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Gdy rewitalizowano kompleks
Nowych Gliwic przy ul. Bojkowskiej, na odnowienie obiektu
nie starczyło pieniędzy. Przewidywano jednak, że szybko
znajdzie się inwestor, który
wyremontuje budynek i otworzy
w nim lokal gastronomiczny.
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zrewitalizować – mówi Adam
Szewczyk z Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków.
Takich zamiarów nie ma obecny właściciel, dla którego
zniszczony obiekt to hamulec
w realizowaniu poważniejszej
inwestycji.
– Będziemy próbowali cofnąć
transakcję kupna nieruchomości, sprawą zajmuje się już nasz
prawnik – mówi Łukasz Pactwa
z Personnel International Poland.

Za czasów funkcjonowania Kopalni Gliwice, obiekt wchodził
w jej skład i pełnił funkcje usługowe. Nazywany był Stacją,
choć nigdy nie obsługiwał pociągów kolejki wąskotorowej.
Mieścił się w nim dobrze zaopatrzony sklep dla górników.

Rozwoju Lokalnego trafił w ręce
firmy Personnel International Poland. Szpecąca nieruchomość
ze względu na fatalny stan techniczny miała zostać wyburzona,
a nowi właściciele zobowiązali
się do budowy biurowca we właściwym dla Nowych Gliwic stylu
architektonicznym.
Zamierzenia te zastopowała
jednak interwencja Wojewódz-

Dwa lata temu, obiekt zarządzany do tej pory przez Agencję
R

kiego Konserwatora Zabytków.
Okazało się, że budynek widnieje w rejestrze zabytków.
– Nie wiedzieliśmy, że jest wpisany do rejestru, w tej chwili nie
możemy na tej działce wiele zrobić – informuje Łukasz Pactwa
z Personnel International Poland.

Rozwiązanie problemu może
potrwać jeszcze długo. Wszyscy odwiedzający Nowe Gliwice muszą przygotować się na
zgrzyt estetyczny już u samego wjazdu na zrewitalizowany
kompleks.
(msz)

– W naszej opinii budynek
powinien zostać zachowany
z uwzględnieniem stanu pierwotnego. Oczekujemy, że pojawi się ktoś to będzie chciał go
.
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Meble skórzane: ponadczasowe
piękno na lata
nych do tego celu środków podpowiada przedstawiciel Iguane.

Oprócz tego, zwłaszcza w okresie letnim,
zdarzyć się może
też tak, że nasze
jasne meble zostaną
pofarbowane przez
spodnie typu jeans.

Zalety skórzanych mebli prawdopodobnie są
w stanie wskazać nawet osoby, które nigdy
nie zdecydowałyby się na takie rozwiązanie. Bo
choć ich piękno jest oczywiście kwestią gustu,
to trudno komukolwiek zaprzeczyć, że dużo
łatwiej, niż w przypadku innych materiałów, jest
utrzymać skórę w czystości. Nie oznacza to
jednak, że nie trzeba o nią dbać.
– Skóra jest oczywiście materiałem dość trwałym, który
z pewnością posłuży nam przez
długie lata, pod warunkiem jednak, że nie zapomnimy o odpowiedniej pielęgnacji. Jeśli
bowiem do utrzymywania jej
w czystości używać będziemy
tylko wody, to niestety prędzej
czy później tworzywo wyschnie
i zacznie się przecierać przestrzega Paweł Kwaśniewski
z Galerii Wnętrz Iguane.

Nietypowe
zabrudzenia
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– Trudno jednak jednoznacznie ocenić, czy jest to zaleta
czy też wada tego materiału.
Jest bowiem wiele osób, które znacznie lepiej czują się na
lekko rozchodzonej po kilku latach użytkowania, dopasowa-

Wybierając meble
powinniśmy więc
zwrócić szczególną uwagę na jakość skóry zwłaszcza na jej rodzaj
czy fakturę.
Dopiero dopasowując je do
naszych indywidualnych potrzeb mamy szansę dokonać
zakupu, z którego będziemy
naprawdę zadowoleni.
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Naturalnie, w ofercie firm
produkujących środki czystości znajdziemy dedykowane rozwiązania w postaci
specjalnego mazaka przy pomocy którego możemy usuwać tego typu zabrudzenia,
musimy jednak pamiętać, że
sprawdzi się on tylko punkto-

– Częstym problemem są np.
ślady długopisu na skórze. Jednak o ile sam materiał nie został
w żaden sposób uszkodzony, zabrudzenie takie możemy łatwo
usunąć za pomocą przeznaczo-

Oprócz tego, by odpowiednio nawilżyć i zabezpieczyć materiał,
przynajmniej raz w miesiącu powinniśmy użyć impregnatu.
E

Podobnie powinniśmy postąpić, gdy pojawi się jakiekolwiek
drobne pęknięcie prawdopodobnie uda się je zabezpieczyć
na miejscu, bez konieczności
wywożenia mebla z serwisu.

Decydując się na meble skórzane powinniśmy przede wszystkim
pamiętać o jednym: w przeciwieństwie do tkaniny, która pod
wpływem nacisku napręża się,
a następnie wraca do swojej naturalnej powstaci, skóra, niezależnie
od naszych starań, po pewnym
czasie ulegnie odkształceniu.

nej kształtem kanapie niż na
nowym meblu prosto z salonu
dodaje na koniec przedstawiciel Galerii Wnętrz Iguane.

K U P O N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jeśli więc zdecydowaliśmy się już
na meble skórzane,
warto przy okazji
zaopatrzyć się także np. w specjalne
mleczko czyszczące.

R

wo, na stosunkowo niewielkiej powierzchni. Jednak jeśli
próbowaliśmy już wszystkiego i w żaden sposób nie jesteśmy w stanie doczyścić
skórzanych mebli, zawsze
możemy skorzystać z usług
specjalnych serwisów.

Na co warto
zwrócić uwagę
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Tynki zewnętrzne – odświeżone i zadbane
Tynki zewnętrzne przez cały rok poddawane są dość ciężkiej próbie – na ich wygląd wpływ mają przecież zarówno
zmienne warunki pogodowe, uszkodzenia mechaniczne,
jak i np. porastające je grzyby. Co zatem zrobić, by jak
najdłużej cieszyć się piękną i zadbaną elewacją?

Czym i jak
myjemy?

Czasem
wystarczy
zwykłe mycie

Środki czystości należy dopasować do rodzaju elewacji i stopnia
jej zabrudzenia. Zanim rozpoczniemy mycie, warto w jakimś
mniej widocznym miejscu, np.
z tyłu domu, sprawdzić, jak na
naszą pracę reaguje tynk.
Powinniśmy też wiedzieć, że np.
w przypadku tynków mineralnych,
o ile nie zostały one wcześniej zabezpieczone specjalną farbą, do
mycia należy użyć samej wody,
bowiem intensywne szorowanie
ściany szczotką skutkować może
starciem powierzchni.

– Przede wszystkim warto wyrobić sobie nawyk systematycznego mycia elewacji. Przynajmniej
raz w roku, np. podczas wiosennych porządków, powinniśmy
zadbać także o czystość ścian
zewnętrznych – mówi Paweł
Kwaśniewski z firmy TACK Elewacje i Wnętrza.
Ta banalna z pozoru czynność
przez większość osób jest zupełnie pomijana. Jest to dziwne tym bardziej, że sprzątanie
wnętrza czy mycie okien uznawane jest za coś naturalnego,
natomiast często zapomina
się o tynkach zewnętrznych.
– A to błąd, tym bardziej, że
mycie elewacji nie należy do
specjalnie trudnych czy wymagających zadań. By znacznie poprawić wygląd naszego domu,
zwykle wystarczy przecież woda,
szczotka i odrobina detergentu
– dodaje Paweł Kwaśniewski.
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„gołym okiem” stwierdzić pojawienia się różnych zarodników
roślin, to możemy być niemal
pewni, że prędzej czy później
zniszczą one strukturę tynku.

Uszkodzenia
mechaniczne
Na wygląd naszej elewacji wpływ
mają także wszelkiego rodzaju
uszkodzenia mechaniczne, warto więc przy okazji corocznego
mycia usunąć od razu wszystkie
widoczne ubytki. Przede wszystkim powinniśmy pamiętać, by
ubytki uzupełniać dokładnie
takim samym tynkiem, jaki pokrywa nasze ściany, bowiem poszczególne rodzaje materiałów
różnią się nie tylko wyglądem,
ale i właściwościami fizycznymi.

– Tynki akrylowe z kolei, z uwagi na ich wysoką podatność na
porost różnego rodzaju grzybów, mchów czy glonów, należy
czyścić wodą z dodatkiem środków grzybobójczych – wyjaśnia
przedstawiciel TACKa.
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zarodniki mchów czy porostów,
a następnie całość pomalować
farbą z dodatkiem środka grzybobójczego.

Malowanie
elewacji

– Jeśli np. do naprawy uszkodzonego tynku akrylowego,
użyjemy tynku mineralnego,
przysporzy nam to więcej problemów, niż korzyści. Z uwagi
na różną chłonność obu materiałów, istnieje duże prawdopodobieństwo pojawienia się

Środki te warto stosować tym
bardziej, jeśli tuż przy naszym
domu rosną drzewa. Bo choć
często nie jesteśmy w stanie
.

plam, które trudno będzie później pokryć zwykłą farbą – przestrzega Paweł Kwaśniewski.

Na malowanie elewacji zewnętrznej możemy zdecydować się także po to, by po prostu odświeżyć
czy też zupełnie zmienić wygląd
naszego domu. Warto przy tym
poświęcić kilka chwil na wybór
odpowiedniego rodzaju farby.
– Jeśli zależy nam przede wszystkim na utrzymaniu tynku w czystości, powinniśmy rozważyć

Zdarzyć się może też oczywiście
tak, że kupujemy dom, którego
elewacja przez wiele lat pozostawała zaniedbana. W takim
przypadku, ściany zewnętrzne
powinniśmy przede wszystkim
wyszorować, by usunąć wszelkie
.
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zakup farby bazującej na żywicy
mikrosilikonowej, z tzw. efektem
lotosu, czyli samooczyszczania
się powierzchni. Wtedy krople
deszczu, zamiast wsiąkać czy
rozbijać się na naszej elewacji,
będą się po niej toczyć, zbierając
przy tym kurz – opisuje przedstawiciel firmy TACK.
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Innym rozwiązaniem będą farby
krzemianowe, które charakteryzują się najdłuższym utrzymywaniem wybranego przez nas
koloru.
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Wygodne piękno: dlaczego
pokochaliśmy rogówki?
– Rogówki przede wszystkim
kojarzone są z dużą funkcjonalnością, bowiem równie dobrze
sprawdzają się w codziennym,
rodzinnym użytkowaniu, jak i podczas wizyty nawet większej liczby
gości – mówi Marta Kwaśniewska z Galerii Wnętrz Iguane.

wybrać łatwo rozkładający się
model dodatkowo wyposażony
w pojemnik na pościel, by w kilka chwil stworzyć z niego w pełni
funkcjonalne łóżko – dodaje Marta Kwaśniewska.
Narożnik wydaje się więc być
rozwiązaniem przede wszystkim uniwersalnym. I to niezależnie od tego, czy z funkcji
spania korzystamy na co dzień
np. z uwagi na niewielką ilość
miejsca w mieszkaniu, czy też
traktujemy ją jako „wyjście awaryjne” na wypadek konieczności
przyjęcia kogoś na noc.

Polacy cenią sobie praktyczność narożników, które jednocześnie gwarantują komfortowy odpoczynek w tradycyjnej
formie – chwile z książką lub
przed telewizorem, jak i pozwalają wygodnie spędzać czas
w nieco większym gronie.

– Warto w tym miejscu zaznaczyć, że rogówki to coś więcej,
niż miejsce do siedzenia w ciągu
dnia. Pamiętajmy, że wystarczy
reklama

.

.

.

03.09.2013 (nr 634)

.

wnętrzach. Rogówki, jak sama
nazwa wskazuje, powstały przecież po to, by wypełnić cały róg
pokoju, co z jednej strony dobrze
wygląda, z drugiej zaś pozwala
zamienić pustą, niewykorzystaną
przestrzeń w kilka dodatkowych
miejsc do siedzenia.
– Oprócz tego, zwykle sami możemy zdecydować, jak ostatecznie będzie wyglądał wybrany przez
nas narożnik. Produkt widoczny
w katalogu często jest jedynie propozycją producenta i to tylko od
nas zależy, w jaki sposób dopasujemy nasz nowy mebel do urządzanego wnętrza – podpowiada
przedstawicielka Iguane.

Dopasowane
do Twoich
potrzeb

Wygodne
i uniwersalne

.
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Najczęściej spotykane narożniki
.
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– Ciekawym rozwiązaniem są
także tzw. meble modułowe,
które w zależności od naszych
potrzeb możemy dowolnie
konfigurować. Poszczególne
elementy takiego zestawu,
pełniące na co dzień funkcję
np. 4 foteli, w odpowiednim
momencie łączymy ze sobą,
uzyskując w ten sposób dużą
sofę lub narożnik – zauważa
współwłaścicielka białostoc-

mają kształt mniejszej lub nieco
większej litery „L”. Zdarzają się
także oczywiście meble przypominające „U”, pośrodku których
zwykle ustawiamy stolik kawowy.
Producenci rogówek od pewnego czasu proponują jednak
także inne, nietypowe rozwiązania. Otomana nie musi już być
ustawiona prostopadle do części właściwej – możemy umiejscowić ją pod kątem 45 stopni.

Nowości
i rozwiązania
nietypowe

O obecnej popularności tego typu
mebli decyduje także to, w jaki
sposób komponują się one we
.

Fot: Lege Artis

Śmiało można powiedzieć, że kanapy narożnikowe wkroczyły
do naszego świata przebojem i póki co nic nie wskazuje na
to, żeby coś miałoby je w najbliższym czasie zastąpić. Powodów takiego stanu rzeczy jest zapewne tyle, ilu użytkowników
rogówek, jednak jeden argument wydaje się być decydujący.
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kiej Galerii Wnętrz Iguane.
W tym przypadku jedyne, co nas
ogranicza, to nasza wyobraźnia.
Jeśli bowiem zdecydujemy, że nasze wnętrze najlepiej uzupełni rogówka zamknięta z każdej strony,
niemalże w kształcie litery „O”,
nic nie stoi na przeszkodzie, by
połączyć ze sobą kilka modułów
i w ten sposób stworzyć wymarzony mebel.
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OGŁOSZENIA DROBNE | budownictwo, wnętrza, ogrody

nieruchomości
Bojków – pilnie sprzedam działkę
bud.-rolną, pow. 4400 m2, cena
66 zł/m2. Tel. 507-580-780.
Do wynajęcia budynek na działalność, 54 m2. 508-235-078.

Kupię 6-8 ar. działkę w Żernikach lub Szałszy, bezpośrednio.
Tel. 796-888-763.

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

Sprzedam garaż murowany w
Gliwicach, ul. Karola Miarki.
Kontakt telef. 602-103-603.

BAŁUCKI TELEWIZORY, NAPRAWA DOMOWA, DEKODERY
TV NAZIEMNEJ. Tel. 32 23486-65, 692-666-418.

Sprzedam lokal użytkowy 50
m2 i 94 m2 w Gliwicach.
502-359-953.

REMONTY KLATEK SCHODOWYCH, malowanie, tapetowanie, gipsy, panele. Tel./fax 32
230-59-52, 606-463-883.
Malowanie, Tapety, Gładzie,
Panele Podłogowe. Transport.
Doświadczenie. Tel. 512-878630.

NAPRAWA PRALEK, LODÓWEK i
ZMYWAREK. Tel. 694-506-777

BOUTIQUE LAPLAYA78
ODZIEŻ DLA KOBIET Z KLASĄ
i INNE. Gliwice, OKRZEI 11.
Tel. 601-490-293.
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Kafelkowanie, panele, malarskie – TANIO!!! Tel. 787-672048.
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ciąg dalszy na stronie 19
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OBIADY, WYROBY GARMAŻERYJNE, zdrowe, tanie i smaczne.
Konsumpcja na miejscu lub z dowozem (pow. 10 szt.). Warsztaty
szkolne ZSE-U Gliwice, ul. Kozielska 1, 32 231-76-32 w.112

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

Brykiet, Pellet LAVA, Rozpałka,
Transport. 603-549-140 lub 32
238-77-92.

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

WĘGIEL WORKOWANY
orzech, eko-groszek, groszek,
dowóz do klienta. Tel. 515191-401.

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

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

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 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 pośredników 190 tys.
zł. 601-588-358.

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

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

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

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

Sprzedam działkę budowlaną w
Nieborowicach, 700 m2, prąd,
woda, gaz, do uzg. 885-016-075.

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

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

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

Sprzedam budynek 4-rodzinny
286 m2 w Zabrzu, działka
1560 m2. 502-359-953.

.

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW,
remonty i malowanie elewacji.
Tel. 607-969-200.

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

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

.

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

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

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

!Czyszczenie dywanów (u
klienta lub odbiór), tapicerek.
Sprzątanie. Mycie okien. Firma
Blitz. Tel. kom. 510-286-736.

Garaż Sikornik – murowany, 18
m2. Cena 26.000. Tel. 725637-548.

.

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

usługi

Do wynajęcia mieszkanie M-3
w Gliwicach. Tel. 602-499-292.

reklama

Sprzedam przyczepę kempingową nad jeziorem w Pławniowicach. 502-359-953.

Pranie dywanów, wypoczynków, tapicerek. Tanio i silidnie.
Tel. 793-690-513.
.
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ogłoszenia drobne, REKLAMA
ciąg dalszy ze strony 18

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

inne

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

dam pracę

Specjalista d/s sprzedaży
bezpośredniej, cały etat,
umowa o pracę, tel. 32 23021-07.

Pracowników od zaraz do robót
przy kanalizacjach w Katowicach. 509-273-513.

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

P

Zatrudnię montera konstrukcji
szklanych, mile widziane doświadczenie w branży budowlanej. Gliwice, tel. 32 230-30-37,
8.00-16.00 biuro@profiglass.
com.pl
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Zatrudnię operatora żurawia samojezdnego 35 ton
z prawem jazdy kat. C. Tel.
509-503-200.

Duża klatka dla ptaków, wys. 80
cm, plus stolik. Używana, 80 zł.
Wiadomość w redakcji lub 50310-60-19 w godz. 9.00-16.00.
Kupię radia, wzmacniacze,
kolumny itp. Kolejki PIKO, HO,
TT. Tel. 607-912-559.
Zgubiono
portfel
R E K czarny
L A M
A .z doku. . .
mentami, w okolicy placu Grunwaldzkiego. Proszę o kontakt
795-700-904 Kamil Iwanicki.

Zatrudnimy - do telefonicznego działu handlowego
przy obsłudze klienta.
Wiek bez ograniczeń, stała
podstawa + prowizja. Tel.
884-910-901.

auto-moto
AAAA Auta kupię; skorodowane, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.

Zlecę całkowity remont
mieszkania w Zabrzu.
Szczegóły do uzgodnienia na
miejscu. Prosimy o przesyłanie ofert na adres e-mail:
b.januszewska@multiform.pl
Kontakt tel. 601-885-792

AUTOSKUP – kupię każdy samochód osobowy i dostawczy. Tel.
32 793-94-11, 660-476-276.
KUPIĘ SAMOCHODY OSOBOWE
I DOSTAWCZE DO 3.000 ZŁ.
STAN OBOJĘTNY. 798-718-455.

Zatrudnię HANDLOWCA do
pomiaru okien, rolet, bram,
drzwi. Tel. 502-360-063.

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

szukam pracy

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

Kierowca (kat. B) z dużym doświadczeniem w prowadzeniu
samochodów dostawczych –
szuka pracy, Gliwice i okolice.
Tel. 665-295-637.
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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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Zobacz TV
również
na smartfonie
Wystarczy do widocznego obok kodu przyłożyć
smartfon z dostępem
do internetu i czytnikiem kodów QR

Husaria na ulicach Gliwic
Husaria na koniach i piechurzy w strojach z końca XVII
wieku to widok dość niecodzienny. Gliwiczanie w ubiegłą
środę mieli okazję przeżyć żywą lekcję historii, a wszystko za sprawą uroczystości upamiętniającej 330. rocznicę
wyprawy Króla Jana III Sobieskiego pod Wiedeń.
Cała akcja miała swój początek w Białymstoku, a do Gliwic,
rajd konny husarii wyruszył
z Krakowa. Pierwotnie organizatorzy mieli w planach wyprawę do Wiednia, musieli jednak
z niej zrezygnować.
– Niestety tamtejsze władze nie
udzieliły zgody na uczestnictwo
konnej husarii w czasie uroczystości – informuje Dariusz Wasilewski, Rotmistrz Podlaskiej
Chorągwi Husarskiej.

Osmańskiego pod wodzą wezyra Kara Mustafy. Polski król
wyruszył z odsieczą do Wiednia,
zgodnie z zawartym wcześniej
traktatem (w obliczu zagrożenia
któregokolwiek z miast – Krakowa albo Wiednia, druga strona
przyjdzie z pomocą). Zwycięska
bitwa pod wodzą Króla Jana III
Sobieskiego zakończyła definitywnie ekspansjonistyczne tendencje Imperium Osmańskiego,
które od tego momentu prowadziło już tylko politykę defensywną, i zaprzestało podbojów.

Gliwice to ważny punkt na mapie trasy upamiętniającej wiktorię wiedeńską.
Gdy w 1683 roku Król Jan
wyruszył pod Wiedeń, na jego
trasie znalazły się Gliwice. Spędził w naszym mieście dwa dni
– 22 i 23 sierpnia. Zatrzymał
się i nocował w klasztorze przy
kościele pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego.

Rotmistrz
Podlaskiej Chorągwi
Husarskiek, Dariusz
Wasilewski

Parada wyruszyła z placu Piłsudskiego, wcześniej, na Rynku złożono kwiaty. Uroczystości
zakończyła Msza Św. w Kościele Podwyższenia Krzyża.

tunku i piechurów
w strojach szlacheckich z XVII w.

Gliwiczanie mieli
okazję zobaczyć
husarzy na koniach,
w pełnym rynsz-

Bitwa pod Wiedniem została
stoczona 12 września 1683
roku między wojskami polsko-austriacko-niemieckimi pod
dowództwem króla Jana III Sobieskiego, a armią Imperium

Bitwa pod Wiedniem uznawana jest przez historyków za
jedną z dwudziestu najważniejszych, przełomowych bitew
w historii świata. 
(kk)
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Rocznicę tę postanowiło upamiętnić
także Muzeum
w Gliwicach tworząc plenerową
wystawą „Venimus*
Vidimus*et Deus Vicit* Jan III Sobieski
w Gliwicach, w drodze pod Wiedeń
Anno Domini 1683.”
Ekspozycja prezentowana
jest na Rynku miasta, bo to
właśnie w tym miejscu, 330
lat temu gliwiccy mieszczanie witali owacyjnie Jana III
Sobieskiego. Król od Bramy
Bytomskiej udał się na nabo-

www.gazeta-miejska.pl

żeństwo do kościoła farnego
Podniesienia Krzyża. Wystawa przybliża okoliczności jego
pobytu i przebieg Odsieczy
Wiedeńskiej.
– Obok tekstów uzupełnionych bogatą ikonografią, na
planszach tworzących ekspozycję znalazły się reprodukcje unikalnych dokumentów – mówi Anna Kulczyk,
kurator wystawy – takich,
jak chociażby dokument dla
opata rudzkiego, poręczający zaciągnięcie pożyczki na
wyżywienie wojsk królewskich
w 1683 r., czy metryka chrztu
muzułmanów z taboru królewskiego zachowana w kościele
pw. Wszystkich Świętych.
Oglądając na Rynku wysta-

wę „Venimus* Vidimus*et
Deus Vicit* Jan III Sobieski
w Gliwicach …” warto również zwrócić uwagę na dwie
tablice umieszczone w jednej
ze ścian ratusza, które upamiętniają to ważne w dziejach
miasta wydarzenie.

Wystawa: Venimus* Vidimus*et
Deus Vicit*
Jan III Sobieski
w Gliwicach,
w drodze pod Wiedeń Anno Domini
1683 można oglądać do 23 września.
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