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– To nowy etap w życiu i nowe 
nadzieje – uśmiecha się Adrian 
Kruk, jeden ze świeżo upieczo-
nych studentów. – Wybrałem ten 
wydział, bo zawsze chciałem pro-
wadzić swoją firmę. Myślę, że zdo-
byte tu umiejętności pomogą mi 
w tym – dodaje.
Profesor Marian Turek, dziekan 
WOiZ, wylicza, że na przestrzeni 
kilkunastu lat mury wydziału opu-
ściło  ponad 13 tysięcy absolwen-
tów. – Wielu z nich zajmuje obec-
nie eksponowane stanowiska 
– podkreśla prof. Marian Turek. 
– Wsłuchujemy się w otoczenie, by 
nasza oferta edukacyjna odpowia-
dała wymaganiom rynku – dodaje.

Na Wydziale Organizacji i Zarzą-
dzania absolwenci szkół średnich 
mają do wyboru pięć kierunków 

studiów stacjonarnych. W ofercie 
jest trzynaście rodzajów studiów 
podyplomowych, a od ubiegłego 

roku również studia doktoranckie. 
– Gratuluję wyboru Politechniki 
Śląskiej, bo to uczelnia z ugrun-
towaną renomą w kraju i zagra-
nicą. Życzę, by marzenia i plany 
związane ze studiami spełniły się 
w całej rozciągłości – mówił pod-
czas inauguracji prof. Stanisław 
Kochowski, prorektor uczelni ds. 
studenckich i kształcenia.
Studenci i wykładowcy WOiZ mają 
do dyspozycji 55 sal i kilkanaście 
laboratoriów komputerowych zlo-
kalizowanych w sześciu budyn-
kach. Wśród nich jest gmach daw-
nych koszar, na którego gruntowny 
remont i wyposażenia zabrzański 
samorząd przeznaczył ponad 

16 
mln 
z ł . 
S p o r ą 
część tej 
kwoty stano-
wiła pozyskana 
dotacja unijna. – Życzę 
wam wielu sukcesów. Na wasze 
doświadczenie i wiedzę czekają 
samorząd i zabrzańskie firmy – za-
znaczała prezydent Zabrza Małgo-
rzata Mańka-Szulik.
Od roku w Zabrzu działa również 
Wydział Inżynierii Biomedycznej 

Po l i t ech -
niki Śląskiej. 

To pierwszy taki wydział 
w Polsce. Uroczystą inaugurację 
roku akademickiego zaplanowa-
no tu na 25 października. Będzie 
połączona z organizowaną po raz 
drugi konferencją Śląska Inżynieria 
Biomedyczna. (hm)

Koniec studenckich wakacji! Mury zabrzańskich uczelni ponownie zapełniły się młodymi ludź-
mi. Uroczysta inauguracja roku akademickiego odbyła się w ubiegłym tygodniu na Wydziale 
Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Na pięciu kierunkach będzie tu studiować 
3,3 tysiąca studentów. Co trzeci na pierwszym roku.

Trzy dni pod 
znakiem kwitnącej 
wiśni

Strona 2 Strona 12

Po raz drugi 
w historii 

na scenie Domu 
Muzyki i Tańca 

pojawi się... cyrk
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Prezydent Zabrza Małgorzata 
Mańka-Szulik

Profesor Marian Turek 
wręcza indeksy studen-
tom pierwszego roku

PO WAKACYJNEJ PRZERWIE MURY ZABRZAŃSKICH UCZELNI 
ZNÓW ZAPEŁNIŁY SIĘ STUDENTAMI
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Inauguracja roku 
akademickiego na 

Wydziele Organizacji 
i Zarządzania Poli-

techniki Śląskiej

Trzy dni 
pod znakiem 

kwitnącej wiśni
Strona 2

„Chciałbym poskakać  
na Księżycu”

Strona 4

Rozmawiamy  
z Wojciechem Cejrowskim



Trzydniowa impreza zainauguro-
wana zostanie w środę o godzi-
nie 18 w Multikinie. Zobaczymy 
m.in. serię filmów promocyjnych 
przybliżających kulturę, historię 
i współczesność Japonii. Zapla-
nowano również projekcję fil-
mu „Haru’s Journey” z 2010 r. 
w reżyserii Masahiro Kobayashi. 
Po filmie rozmowa z krytykiem fil-
mowym Jakubem Pudełko.
W czwartek Dni Kultury Japońskiej 
przeniosą się do auli Wyższej 
Szkoły Techniczej przy ul. Park 
Hutniczy 3-5. Profesor Romuald 
Huszcza, japonista z Uniwersy-
tetu Warszawskiego, wygłosi wy-
kład  „Dzisiejsza japońszczyzna 
- jakim językiem była, jakim jest, 
jakim będzie?”. Z kolei dyrektor 
Tarnogórskiego Centrum Kultu-
ry Mirosław Błaszczak przybliży 
mniej znane wydarzenia z historii 

kontaktów japońsko-polskich. Od-
będzie się również pokaz kaligra-
fii japońskiej. 
– W piątek w Parku Hutniczym 
zasadzone zostaną podarowane 
przez stronę japońską drzew-
ka kwitnącej wiśni – zapowiada 

Bartłomiej Bober, naczelnik Wy-
działu Promocji, Turystyki i Spor-
tu Urzędu Miejskiego w Zabrzu. 
– Zaplanowano również pokaz 
sztuk walki przygotowany przez 
zawodników klubu UKS Aikido Za-
brze i Yoshinkan Aikido – dodaje. 

Atrakcje w Parku Hutniczym cze-
kają już od godziny 10. Z kolei na 
godzinę 18 w pobliskim Teatrze 
Nowym zaplanowano koncert 
pianistyczny. Zagra artystka Yuka 
Satomi. 
Podczas pobytu w Zabrzu goście 
z Japonii odwiedzą m.in. obiekty 
położone na szlaku zabytków tech-
niki. Zapoznają się również z naj-
większymi inwestycjami, jakie ak-
tualnie realizowane są w mieście. 
Dni Kultury Japońskiej zainspi-
rowane zostały zorganizowanym 
przed dwoma laty w Teatrze 
Nowym koncertem japońskiego 
chóru dziewczęcego Kinjo Gakuin 
Glee Club. W ich przygotowanie 
włączyła się pochodząca z Zabrza 
była ambasador RP w Japonii Ja-
dwiga Rodowicz.  (hm)
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Opowiadali o swoich pa-
sjach, słuchali muzyki 
i prelekcji dotyczących bez-
pieczeństwa i profilaktyki 
zdrowia. W Miejskim Ośrod-
ku Kultury zorganizowano 
w ubiegłym tygodniu zabrzań-
skie obchody Dnia Seniora.

Swoją ofertę przybliżał 
w Miejskim Ośrodku Kultury 
Uniwersytet Trzeciego Wieku 
Stowarzyszenia „Misericor-
dia”. Były stoiska, na których 
można było lepiej poznać 
zasady zdrowego żywienia 
i tajniki ubezpieczeń społecz-
nych. Policjanci podpowiada-
li, jak zadbać o bezpieczeń-
stwo. Można było skorzystać 
z porad prawnych i zbadać 
ciśnienie krwi albo poziom 

cukru. Na gości spotkania 
czekał poczęstunek i atrak-
cje muzyczne. Dzień Seniora 
został zorganizowany przez 
Zespół ds. Promocji Zdro-
wia przy Urzędzie Miejskim 
w Zabrzu, Szpital Miejski 
oraz Zakład Opiekuńczo-Lecz-
niczy „Pomocna Dłoń”.
Międzynarodowy Dzień Osób 
Starszych obchodzony jest co 
roku 1 października. Został 
ustanowiony w 1990 r. przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ. 
Jego celem jest walka z dys-
kryminacją osób starszych, 
zapobieganie niepełnospraw-
ności, zapewnienie odpo-
wiedniej opieki zdrowotnej 
i równego udziału w rozwoju 
kulturalnym i ekonomicznym 
społeczeństw.    (hm)

Aktywnie bez 
względu na wiek

ZABRZAŃSCY SENIORZY
SPOTKALI SIĘ W MIEJSKIM 

OŚRODKU KULTURY

Pokazy sztuk walki, kaligrafii, projekcje filmów, wykłady i koncerty znalazły się 
w programie Dni Kultury Japońskiej, które już w najbliższą środę ruszają w Zabrzu. 
Kulminacyjnym punktem obchodów będzie zasadzenie w Parku Hutniczym drzewek 

podarowanych przed gości z Kraju Kwitnącej Wiśni.

Jedno ze stoisk w MOK

W spotkaniu wzięło 
udział kilkaset osób

W TYM TYGODNIU PO RAZ PIERWSZY ODBĘDĄ SIĘ 
W ZABRZU DNI KULTURY JAPOŃSKIEJ

Pokazy sztuk walki, kaligrafii, projekcje filmów, wykłady i koncerty znalazły się Pokazy sztuk walki, kaligrafii, projekcje filmów, wykłady i koncerty znalazły się 

TRZY DNI 
POD ZNAKIEM 

KWITNĄCEJ WIŚNI

Zabrzański Urząd Miejski zwy-
ciężył w organizowanym przez 
magazyn „Computerworld” 
konkursie Lider Informatyki. 
Magistrat triumfował w kate-
gorii „Sektor Publiczny”.

Celem konkursu było wyłonienie 
przedsiębiorstw oraz instytu-
cji publicznych, które najlepiej 
potrafią wykorzystać w swojej 
działalności technologie IT. Za-
brzański Urząd Miejski zgłosił 
do rywalizacji kilka projektów. 
Pierwszy z nich to komplekso-
wy system obiegu dokumentów 
w powiązaniu z platformą SE-
KAP. Dzięki niemu mieszkańcy 
mogą więcej spraw załatwić 
drogą elektroniczną. Zyskują 

też bezpłatny dostęp do podpi-
su elektronicznego. Urzędnikom 
z kolei system pozwala na szyb-
szą wymianę informacji między 
komórkami Urzędu Miejskiego 
i poprawę efektywności pracy 
administracji poprzez skrócenie 
procedur. 
Drugi ze zgłoszonych projektów 
to System Informacji o Terenie, 
który umożliwia pozyskiwanie 
i gromadzenie szeroko rozumia-
nych danych przestrzennych 
i opisowych, zarządzanie tymi 
danymi oraz ich redystry-
bucję. W efekcie mogą one 
z wykorzystaniem Internetu tra-
fiać zarówno do użytkowników 
wewnątrz urzędu, jak i spółek 
gminnych, mieszkańców, tury-

stów, podmiotów gospo-
darczych, potencjalnych 
inwestorów czy innych 
instytucji.
Mapa Aktywności Lo-
kalnej to z kolei serwis 
internetowy służący infor-
mowaniu i pobudzaniu 
różnych działań w dzie-
dzinie kultury, oświaty 
czy pomocy społecznej. 
W ramach MAL utwo-
rzona została Mapa 
Aktywności Organizacji 
Pozarządowych, czyli in-
ternetowy zbiór danych 
o podmiotach trzecie-
go sektora, mających 
siedzibę na terenie Za-
brza.  (hm)

ZABRZAŃSKI MAGISTRAT NAGRODZONY ZA KORZYSTANIE Z NOWYCH TECHNOLOGII

Uroczyste wrę-
dzenie nagród

URZĄD NA KLIKNIĘCIE MYSZKĄ

fo
t:

 s
xc

.h
u 

(3
)



3

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrzewww.gazeta-miejska.pl

gliwice

08.10.2013 (nr 639)

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

Pływalnia
NEPTUN

czynna od  
7.00 - 22.00

Basen
Jacuzzi

Zjeżdżalnia
Sauny

Bawialnia
dla dzieci
Siłownia
Fitness

Pływalnia 
NEPTUN 
Gliwice

ul. Dzionkarzy
Gliwice Sośnica
32 413 48 48
32 413 48 49

neptungliwice.pl

bawialnia:
czynna od

7.00 do 22.00
32 413 48 50

Załoga Neptuna ma głos:
Jolanta NASZA P YWALNIA NIGDY TEMPA
NIE ZWALNIA, BASENOWE KASJERKI S
JAK ISKIERKI, DZIEWCZYNY Z SERWISU
MAJ DU O DO POPISU.

– Ł
Ą

Ą Ż

Joanis „NEPTUN” JEST COOL.–

Marcel „NEPTUN”, „ NEPTUN” TO JEST TO,
PRZYJDZIESZ POWIESZ: KOCHAM TO.

–Michał
Ż

– NIEZAPOMNIANE CHWILE
PRZE YJESZ TYLKO U NAS, BO NA SMUTKI
I TROSKI POBYT NA BASENIE JEST BOSKI.

Piotr W STOSUNKOWO NISKIEJ CENIE
OFERUJEMY WIELE ATRAKCJI.

–

Agnieszka SPORT I REKREACJA TO IDEALNA WARIACJA.
DZIECI W MA PIM GAJU MAJ SI JAK W RAJU.

–
Ł Ą Ę

Anna "NEPTUN" TO WODNA
PRZYGODA DLA CA EJ RODZINY.

–
Ł

Maciej "NEPTUN" JESTE MY TU DLA CIEBIE!– Ś
Tomasz – RANO, WIECZÓR CZY W PO UDNIE
NA „NEPTUNIE” ZAWSZE CUDNIE.

Ł

Marcin CZY TO LATO,
CZY TO ZIMA P YWALNIA
„NEPTUN” CA YM
RODZINOM CZAS UMILA,
DZIECIOM OFERUJE
RÓ NE ZABAWY,
A DOROS YM
KONDYCJI POPRAWY.

–
Ł

Ł

Ż
Ł

Aneta NA SZATNI
PANOWIE DWAJ, Z NIMI
WIECZNY MAJ. NASI
PRZE OZENI DUMNI
I ZADOWOLENI.
NA” NEPTUNIE”
TRENERZY TO
W SWEJ DZIEDZINIE
LIDERZY.

–

Ł

Anna „NEPTUN” TO BASEN
PRZYJAZNY DLA RODZIN.

–

Lucyna GDY „NEPTUNA”
PRÓG PRZEKROCZYSZ TO
DO WODY CH TNIE WSKOCZYSZ.

–

Ę

Krystyna NASZ OBIEKT ZAPEWNIA
SUPER ZABAW , ROZRYWK I RELAKS.

–
Ę Ę

Bo enaż W „NEPTUNIE”
JESTE MY JEDN WIELK RODZIN

–
Ś Ą Ą Ą.

Mariola RATOWNICY, INSTRUKTORZY
ZAWSZE DO POMOCY SKORZY. W SAUNIE
WYCISZENIE I DUSZY POCIESZENIE. NASI
TECHNICZNI PRACOWICI I LICZNI.

–

Ś

Katarzyna BASEN „NEPTUN” TO ATRAKCJE
DLA CA EJ RODZINY. NAJM ODSZYCH
ZAPRASZAMY NA KOLOROW BAWIALNI ,
GDZIE MOG ZORGANIZOWA TAK E
WYMARZONE SWOJE URODZINKI.

–
Ł Ł

Ą Ę
Ą Ć Ż

Maria W SAMYM CENTRUM EUROPY
MI DZY GLIWICAMI A ZABRZEM ZNAJDUJE SI
BASEN „NEPTUN”, KTÓRY OFERUJE WSZYSTKIM
DOBR ZABAW , U MIECH NA TWARZY
I ZADOWOLENIE. WEJD DO NAS I ZOBACZ
CO DLA CIEBIE MAMY, A JE LI JU RAZ
SKORZYSTASZ Z NASZYCH ATRAKCJI
I ODPOCZYNKU POD PALMAMI, B DZIESZ
WRACA DO NAS STALE.

– –
Ę Ę

Ą Ę Ś
Ź

Ś Ż

Ę
Ł

(autor zdjęcia –

H- Ś

NIE MUSISZ LECIE
SAMOLOTEM, P YN OKR TEM BY W JEDNEJ CHWILI
ZNALE SI W GORACYCH AFRYKA SKICH KLIMATACH –
WYSTARCZY, E Z CA RODZIN ODWIEDZISZ BASEN
„NEPTUN” W GLIWICAC SO NICY.

Krzysztof ) Ć
Ł ĄĆ Ę

ŻĆ Ę Ń
Ż ŁĄ Ą

Obiekt zamknięto pod koniec 
2012 roku z uwagi na zły stan 
techniczny. Wtedy, po wstęp-
nej ekspertyzie podano termin 
zakończenia prac: październik 
2013 roku.
Gdyby więc wszystko poszło 
zgodnie z planem, wiadukt 
byłby przejezdny jeszcze w tym 
miesiącu.
Nic z tego. W lipcu poinformo-
wano nas, że zakres robót, jakie 
będą niezbędne przy modernizacji 
obiektu, znacznie się zwiększył.

 – Bez przeprowadzenia prac 
rozbiórkowych nie było możli-
wości sprawdzenia niektórych 
elementów. Realizacji prac 
nie sprzyja także fakt, iż pod 
remontowanym obiektem od-
bywa się ruch pociągów – tłu-
maczyła wtedy Jadwiga Jagieł-
ło-Stiborska, rzecznik Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach.

Przy realizacji takich obiektów 
wykonawca musi liczyć się 
z tym, że zakres robót może 
być znacznie większy, aniżeli 
wynika to z projektu i wstęp-
nych ekspertyz.

 – Datę, którą wskazywano jako 
termin zakończenia, każdora-
zowo opatrywaliśmy klauzulą 
„planowany termin zakończe-
nia prac”. W lipcu wykonawca 
prac nie był jeszcze w stanie 
określić nawet przybliżonej, re-
alnej daty, zakończenia remon-
tu – informowała rzecznik ZDM.
Teraz już wiadomo: zakończe-
nie przebudowy wiaduktu w cią-
gu DK-88 planowane jest na 
koniec czerwca 2014 roku.

 – Przesunięcie terminu związa-
ne jest z koniecznym zwiększe-
niem zakresu robót wzmacnia-
jących konstrukcję wiaduktu. 
Aktualnie trwają roboty kon-
strukcyjne, wzmocniono kon-
strukcję stalową i przygotowy-
wane jest betonowanie płyty 
pomostu – informuje Jadwiga 
Jagiełło-Stiborska.

Do tego czasu, kierowcy muszą 
więc poruszać się wytyczonymi 
objazdami. Jedna z alternatyw-
nych dróg prowadzi przez esta-
kadę, a z powodu zamkniętej 
ulicy Portowej, przez ul. Edisona. 
W godzinach szczytu, dla kierow-

ców korzystających z tej trasy, 
to droga przez mękę. Korzystają 
z niej nie tylko „osobówki” ale 
również cały ciężki transport.
Poza tym, żeby móc bez prze-
szkód przejechać wspomnia-
nym odcinkiem DK-88, do użyt-

PIERWOTNY TERMIN ZAKŁADAŁ OTWARCIE WIADUKTU W TYM MIESIĄCU

Kiedy otworzą wiadukt?
Kierowcy, którzy do czasu rozpoczęcia remon-
tu wiaduktu w ciągu DK-88 korzystali z tego 
odcinka drogi, muszą uzbroić się w cierpliwość. 
Z placu budowy płyną bowiem bardzo niepoko-
jące wieści. Oby tylko aktualny termin oddania 
obiektu do użytku był już tym ostatecznym...

Roboty budowlane przy wiadukcie przeprowadza 
firma Banimex z Będzina. Obiekt, który zamknięto 
pod koniec ubiegłego roku, był już w fatalnym stanie. 
W ostatnich latach funkcjonowania wiaduktu, pasy 
zwężone były z czterech do dwóch. Nowa żelbetowa 
sprężona płyta pomostowa zespolona zostanie z ist-
niejącą konstrukcją stalową. Prace obejmują również 
bezpośrednią okolicę obiektu. Są to m.in. budowa 
kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opado-
we z wiaduktu, nadbudowa przyczółków, umocnienie 
skarp, ułożenie nowej nawierzchni jezdni i chodników.  
Zamontowane zostaną bariery energochłonne, a do-
jazdy przebudowane. Zarówno na wiadukcie jak i na 
wspomnianych dojazdach pojawi się nowe oświetlenie.

ku musi zostać oddany jeszcze 
inny, pobliski obiekt – most 
nad Kłodnicą. Ten przebudo-
wywany jest z powodu budowy 
Drogowej Trasy średnicowej. 

 (kk)
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Rozmawiamy w Gliwi-
cach, nie jest Pan tu po 
raz pierwszy. Jakie wspo-
mnienia wiąże Wojciech 
Cejrowski z naszym 
miastem?

 – Z Gliwic mam ich wiele. Naj-
piękniejsze z sali na Politech-
nice Śląskiej, gdzie trzykrotnie 
występowałem. Gdy człowiek 
pochodzi z północy Polski to 
nie za bardzo wie gdzie Gliwice 
leżą. Tym bardziej nie spodzie-
wamy się jadąc do miasta tych 
rozmiarów, że będzie tu jakaś 
burza intelektualna, a na tej 
sali była bardzo dobra publicz-
ność, która ciągnęła poziom 
dyskusji w górę. Myślałem 
wtedy – co to? Sami profeso-
rowie przyszli? Nie musiałem 
mówić wolno i wyraźnie, mówi-
łem szybko i mogłem „strzelać 
powyżej normalnej pokrywki”.

Jest takie miejsce w Gli-
wicach z którego powin-
niśmy być szczególnie 
dumni? Mamy wyjąt-
kową w skali Górnego 
Śląska starówkę.

 – Trudno mi powiedzieć, za 
mało znam Gliwice. Musi mnie 
pan na nią zabrać, bardzo mi 
przykro, że nie widziałem.

Zwiedził już Pan kawał 
świata, czy są jeszcze 

GDY CZŁOWIEK POCHODZI Z PÓŁNOCY POLSKI TO NIE ZA BARDZO WIE GDZIE GLIWICE LEŻĄ

Chciałbym poskakać na Księżycu
Sobotnie spotkanie z Wojciechem 
Cejrowskim to kolejne z cyklu wyda-
rzeń związanych z kulturą brazylijską, 
organizowanych w Centrum Handlo-
wym Forum. Słynny podróżnik i show-
man, Wojciech Cejrowski, opowiadał 
m.in. o wymarzonej podróży w ko-
smos i spotkaniu z ludożercą. Jak 
przystało na autora „WC Kwadrans” 
nie obyło się bez kontrowersji.

takie miejsca, gdzie 
chciałby Pan pojechać?

 – Na Hawaje i na księżyc. 
W tej chwili zaczynają się wy-
cieczki komercyjne w kosmos. 
Jak będę dobry dla mojej rodzi-
ny, to być może za trzydzieści 
lat, wnuki ufundują  staremu 
dziadkowi wyjazd na księżyc, 
żeby antropolog obejrzał sobie 
ziemię z kosmosu. Nie chcę 
tam jechać tylko po to by od-
wiedzić dziwne miejsce.

„Jak człowiek na  
stare lata jest kula-
wy i ledwo chodzi 
to na księżycu 
może poczuć się 
znowu młodo”.
– Tam jest jedna szósta ciąże-
nia ziemskiego, więc rozsypu-
jący się staruszek znowu może 
poskakać w powietrzu. Właśnie 
dla tych podskoków bym tam 
chętnie pojechał.

A dlaczego na Hawa-
je, przecież to miejsce 
kojarzące się głównie 
z luksusowymi wakacja-
mi pod palmami?

 – Byłem na dzikich wyspach 
Pacyfiku, gdzie kręciłem pro-
gram. Miałem tam wywiad 

z ludożercą, który opowia-
dał jak mu smakuje ludzi-
na. Informował mnie, która 
część ciała człowieka jest 
najsmaczniejsza – golonecz-
ko czy schabik. To są takie 
same wyspy jak Hawaje tyl-
ko trochę w innym miejscu. 
Ponieważ widziałem te dzikie 
to chciałbym zobaczyć ucy-

wilizowane. To ciekawe co 
potrafi zrobić wiodąca cywi-
lizacja z taką kompletną dzi-
czą. Wydaje się niemożliwe 
by zbudować tu cywilizację. 
Amerykanom się udało, chcę 
to zobaczyć.

Zapewne niejeden z czy-
telników „Rio Anacondy” 
marzy by wybrać się 
Pana śladem, jak przy-
gotowuje się Pan do tak 
poważnych wypraw?

 – Można powiedzieć, że w tej 
chwili każdy mój wyjazd przy-
gotowywany jest na podstawie 
trzydziestu lat doświadczeń. 
Nie pojechałbym w te miejsca 
w które jadę dzisiaj, bez tych lat 
„za plecami”, bo bym się bał, 
albo nie wiedziałbym o istnieniu 
tego miejsca. Wypracowałem 
sobie zaufanie na pewnych tere-
nach pogranicza Brazylii, Peru, 
Ekwadoru, Kolumbii – tam gdzie 
lasy są najgęstsze. Pojawia 
się pytanie czy jak dziś jadę to 
oprócz przeczytania książek, za-
rezerwowania biletów powinie-
nem doliczyć do tego trzydzieści 
lat pracy? Ja doliczam. 

Podróżnicy często przed 
wyprawą poszukują spon-
sorów...

 – Nigdy nie miałem sponsora 
i nie szukam. Odradzam takie roz-
wiązania. Jak masz sponsora to 
ryzykujesz życiem. On ci zapłacił 
i ty wobec niego czujesz pewien 
rodzaj zobowiązania, przekra-
czasz granice, których za swoje 
pieniądze byś nie przekroczył. 
Jeśli sponsor da mi pieniądze 
na wyprawę na K2, dwa razy mi 
zaufa, a mi dwa razy nie wyjdzie 
to za trzecim razem przekroczę 
roztropną granicę bezpieczeń-
stwa, bo on był dla mnie dobry.  
Można się zabić przez sponsora. 

Czy słynna zupa z mał-
py to była najbardziej 
oryginalna potrawa jaką 
Pan jadł?

 – Trudno stwierdzić jaka jest 
miara oryginalności czy dziwno-
ści. Nasze flaki są dziwne. Są 
w wielu miejscach kompletnie 
nieznane. Kiedyś jadłem też 

mondongo w Kolumbii. Nie wie-
działem co to, ale pięknie się 
nazywało. Podają na stół, zupa 
taka trochę zabielona, papryko-
wo – pomidorowa, jem i nagle 
palec ludzki wypływa z tej zupy. 

„Poderwało mnie 
ze stołu, zwymio-
towałem, prze-
wróciłem stolik, 
a wszyscy wokół 
pokładali się ze 
śmiechu”.
– Okazało się, że to zupa z kro-
wiego wymienia i wypłynął kro-
wi cycek. Dobrze, że z czymś 
innym mi się nie skojarzyło. 

Rozmawialiśmy o tym 
gdzie Pan był lub gdzie 
chce Pan jeszcze poje-
chać, a czy jest takie 
miejsce na ziemi, które-
go Wojciech Cejrowski 
nie chce odwiedzić?

 – Niemcy. Ten kraj to rozsad-
nik takiego obrzydlistwa kul-
turowego, że trzeba po prostu 
unikać kontaktu. W Krakowie 
jest teraz wystawa (The Hu-
man Body – przyp. red), gdzie 
ludzie płacą za bilety, żeby 
oglądać spreparowane ludz-
kie zwłoki. Jakiś facet urodzo-
ny w Austrii – tak samo jak 
Adolf Hitler, wymyślił sposób 
preparowania ciała i to teraz 
stoi po wsze czasy. Ale to są 
zwłoki ludzi z konkretnymi 
nazwiskami. Normalny czło-
wiek powinien rzygać na taki 
widok. I to z Niemiec do nas 
przychodzi. Albo te parady 
równości kiedy dwóch wyuz-
danych mężczyzn na golasa 
tarza się na ulicach Berlina 
na krucyfiksie. W okolicznych 
domach, na czwartym piętrze 
mieszkają staruszki dla któ-
rych różaniec jest codzienną 
modlitwą, a cywilizacja do 
tego dopuszcza. Nie poje-
chałbym tam, nie chcę się na 
to natknąć. Nie chcesz wdep-
nąć w g**no to nie chodź za 
stodołę.
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Scenariusz jest z reguły taki 
sam – telefon na policję o rze-
komej bombie w budynku sądu 
lub w centrum handlowym. Na-
stępnie jak najszybsza ewaku-
acja pracowników lub klientów 
oraz przyjazd straży pożarnej, 
policji i służb medycznych. 
A w międzyczasie blokada są-
siadujących dróg dojazdowych 
i korki w centrum miasta. 

W Gliwicach najczę-
ściej odnotowuje się 
fałszywe zgłoszenia 
o alarmach bombo-
wych w budynkach 
sądów – Rejonowego 
i Okręgowego. Dow-
cipnisie nie oszczę-
dzają również galerii 
handlowych czy 
domów towarowych. 
W połowie września ewakuowa-

no wszystkie restauracje McDo-
nald’s, a w ubiegły poniedziałek 
budynek Sądu Rejonowego, po 
telefonie z Chorzowa. To jednak 
tylko niektóre przypadki tego 
typu żartów – na specjalną proś-
bę policji, spora część lokalnych 
mediów nie informuje o większo-
ści alarmów, by nie przysparzać 
sławy telefonicznym dowcipni-
siom. Trudno zatem dokładnie 
oszacować skalę problemu.

 – Nie prowadzi się statystyk 
w tej dziedzinie. Zatrzymuje-
my sprawców, ale muszę przy-
znać, że nie wszystkim udało 
się udowodnić popełnienie 
tego czynu. Obecnie, po no-
welizacji kodeksu karnego, 
większość zgłoszeń o podło-
żeniu ładunku wybuchowego 
w budynkach administracji 
publicznej traktowana jest 
jako poważne przestępstwo, 
a podstawą prawną jest arty-
kuł 224a kodeksu karnego, 
„Fałszywe zawiadomienie” 
– wyjaśnia komisarz Marek 
Słomski, rzecznik prasowy 

Komendy Miejskiej Policji 
w Gliwicach.
Trudno dokładnie oszacować 
koszt „bombowych żartów”. 
Tego typu szacunki opracowy-
wane są w działach logistycz-
nych komend wojewódzkich. 

 – Wszystko zależy od liczby 
funkcjonariuszy biorących 
udział w akcji, czasu jej trwa-
nia, ilości pojazdów i pojem-
ności ich silników oraz tego, 
czy w akcji używano psów 
służbowych lub specjalistycz-
nego sprzętu. Udział pro-
fesjonalnych służb nie jest 
sprawą tanią. Koszty można 
szacować na kwotę od kilku 
do nawet kilkunastu tysięcy 
złotych – tłumaczy komisarz 
Marek Słomski, rzecznik pra-
sowy Komendy Miejskiej Po-
licji w Gliwicach.

Kto ponosi koszt 
akcji ewakuacyjnej? 

 – Za akcje bezpośrednio płacą 
instytucje, które uczestniczą 
w działaniach, więc policja, straż 
pożarna, pogotowie. Zaś pla-
cówki, w których przeprowadza-
ne jest przeszukanie, ponoszą 
szkody związane z konieczno-
ścią przerwania pracy. W sądzie 
przerywane są przecież wokandy, 
pracownicy i petenci opuszczają 
budynek. W przypadku odrocze-
nia rozpraw, świadkowie muszą 
zostać ponownie wezwani w in-

nych terminach. Sklepy z kolei po-
noszą wymierne straty związane 
ze zmniejszeniem utargu – tłuma-
czy komisarz Słomski.
Na szczęście, jak dodaje policja, 
wydaje się, że wygasa już pro-
blem głupich żartów w gliwickich 
szkołach. To efekt dość sporej 
wykrywalności i zatrzymywania 
szkolnych dowcipnisiów. Choć 
konsekwencje fałszywych zgło-
szeń są spore, sprawca podle-
ga bowiem karze pozbawienia 
wolności od 6 miesięcy do lat 
8, to nie odstraszają one jednak 
„bombowych” dowcipnisiów. 

To nie dowcip, to przestępstwo
Budynki sądu, szkoły publiczne, centra handlowe, a nawet 
restauracje z fast foodem - nie ma praktycznie miesiąca, by 
policja nie odnotowała fałszywego alarmu bombowego. Na co 
liczą ich autorzy? Czy nawet osiem lat więzienia to za mało 
żeby skutecznie odstraszyć tego typu bezmyślnych „dowcipni-
siów”? Ile wynosi koszt akcji ewakuacyjnej?
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Zapraszamy do salonów meblowych
Gliwice ul. Pszczyńska 117 (obok stacji Shell), tel. (32) 230-63-05
Zabrze ul. Nawrata 14 (boczna ul. Piłsudskiego), tel. (32) 376-32-51
Zabrze ul. Plutonowego R. Szkubacza 6 (obok M1), tel. (32) 375-00-21

3-dniowy termin realizacji zamówieñ!

FABRYKA MEBLI

System Amadis

870,92

kolor: biało - czarny

1088,65

Niektóre przypadki fałszywych alarmów 
bombowych zakończonych ewakuacją  
z ostatnich miesięcy: 

• 30 kwietnia – Sąd Rejonowy. 
• 25 czerwca – Prokuratura okręgowa (ogólnopolska 
   seria alarmów). 
• 28 lipca – Dom Handlowy Ikar przy ul. Zwycięstwa.
• 17 września – Restauracje McDonald’s (ogólnopolska 
   seria alarmów).
• 30 września – Sąd Rejonowy.

Przeciętnych obywate-
li zaciekawi zapewne, 
na co liczą autorzy 
fałszywych alarmów?

 – Sprawcy fałszywych alarmów 
to zarówno osoby młode, jak 
i dorośli. Ci ostatni, dzwoniąc 
z informacją o bombie, bardzo 
często są pijani. Zdarzają się też 
przypadki osób z zaburzeniami 
psychicznymi. W niektórych 
sprawca alarmu liczy na zerwa-
nie lub odroczenie wokandy. 
Często dotyczy to poważnych 
gatunkowo spraw karnych – wy-
licza rzecznik KMP w Gliwicach.

Od sprawcy z reguły 
żąda się zapłaty za 
koszty poniesione 
w związku z akcją. 
W sytuacjach, gdy sprawcami są 
nieletni, decyzją sądu kosztami 
pokrycia akcji służb obciąża się 
rodziców. Warto jednak dodać, 
że i od tej reguły są wyjątki.

 – Do każdej ze spraw podchodzi 
się inaczej. Podam przykład. Ewa-
kuowano kiedyś jedno z dużych 
gliwickich centrów handlowych. 
Sprawca telefonicznie poinfor-
mował o bombie. Detektywi z II 
komisariatu szybko go wykry-
li. Okazał się nim nastolatek, 
uczeń szkoły specjalnej. Chło-
piec o mentalności sześciolat-
ka, wychowywany przez samotną 
matkę, pracującą ciężko i ledwo 
wiążącą koniec z końcem. Czy 
obciążanie tej rodziny skutkowa-
łoby czymś dobrym? – retorycz-
nie pyta rzecznik gliwickiej policji. 

Kosztów fałszywych alarmów nie 
sposób liczyć jedynie w złotów-
kach. Każde zgłoszenie trakto-
wane jest przez służby poważnie. 
Ewakuacja, zamknięcie i zabez-
pieczenie dróg w centrum miasta, 
strata czasu służb, dezorganiza-
cja ruchu. Często z terenu ścią-
gani są policjanci, którzy w tym 
czasie powinni patrolować swój 
rejon, podejmować interwencje 
i pilnować porządku.

(mpp)

GLIWICE. Labek został zna-
leziony w połowie września na 
jednej z gliwickich ulic. Jest 
młodym, wyjątkowo pięknym 
psiakiem o miodowych oczach. 
Ma najwyżej rok. Na początku 
bojaźliwy i zdezorientowany 
zaistniałą sytuacją, jednak po 
kilku dniach troskliwej opieki 
pracowników schroniska i wo-
lontariuszy, stał się milusiń-
skim, radosnym i pełnym życia 
pieskiem. Z całą pewnością 
wniesie dużo radości i pozytyw-
nej energii do nowego domu, 
którego tak bardzo potrzebuje. 
Tel.: 32 305-09-43 

Rekonwalescentka kotka 
Frania pilnie szuka domu. 
Została znaleziona na ulicy 
Franciszkańskiej w Gliwicach. 
Kotka przebywa w schronisku, 
a 30 września przeszła poważ-
ną operację. Ma amputowaną 

Labek

przednią łapę. Mruczy na wi-
dok człowieka, tuli się i szuka 
kontaktu, jednak gdy ktoś 
szybko obok niej przejdzie, boi 
się i trzęsie, być może doznała 
dużo krzywd. Kotka złapała już 
równowagę i zaczęła chodzić 
na 3 łapkach. Wciąż jest jesz-
cze pod kontrolą lekarza. Kot-
ka w domowych warunkach 
na pewno szybciej doszłaby 
do siebie. Telefon schronisko 
32 305-09-43.

ZABRZE. Bifur to malutki, 
ok. 5-letni piesek, który do 
schroniska trafił pod koniec 
ubiegłego roku. Leżał pod 
jedną z restauracji w Za-
brzu i mimo, że było bardzo 
zimno, nie chciał stamtąd 
odejść. Ufnie czekał na swo-
jego właściciela, wierząc, że 
ten po niego przyjdzie. Bifur 
jest bardzo oddanym, wier-
nym pieskiem. Jak pozna 
już kogoś bliżej, wpatrzony 
jest w niego jak w obraz. To 
wspaniały przyjaciel. Jest 
spokojny, grzeczny i ufny. 
Tel. 609-403-590.

Bifur
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W trakcie jednego z seansów 
filmowych, wyświetlanego 
w dużej sali Kina Amok, z pod-
wieszenia sufitu odpadły dwie 
płyty akustyczne. 

Jedna z nich wbiła 
się w fotele w ostat-
nim rzędzie – na 
szczęście nie sie-
dzieli tam widzowie. 
Po konsultacji ze specjalista-
mi, dyrektor Gliwickiego Teatru 
Muzycznego – który sprawuje 
pieczę nad obiektem, podjął 
decyzję o natychmiastowym 
zamknięciu sali. 

Jak wykazały przeprowadzone 
ekspertyzy – firma, która 3 lata 
temu przeprowadzała prace re-
montowe w tym miejscu, wyko-
nała zwykłą fuszerkę.
 – Ekspertyza analizuje różni-
ce pomiędzy projektem opra-
cowanym przez Pracownię 

Architektoniczną MEZZANINO, 
a stanem istniejącym, którego 
wykonawcą była firma DIWAL. 
Autor ekspertyzy wskazuje na 
bardzo poważne odstępstwa 
od projektu  oraz niezgodności 
dokumentacji powykonawczej 
ze stanem faktycznym.

Zastosowane przez wyko-
nawcę modernizacji – firmę 
DIWAL – płyty akustyczne są 
nieodpowiednie, niezgodne 
z projektem i zamontowane 
niewłaściwie (brak mocowań 
mechanicznych) – twierdzi dy-
rekcja Gliwickiego Teatru Mu-
zycznego. 

Co więcej, prof. dr 
hab. inż Jan Kubica 
z Katedry Inżynierii 
Budowlanej Poli-
techniki Śląskiej, 
który opracował eks-
pertyzę, stwierdził, 

że odpadnięciem 
grożą także pozo-
stałe płyty dźwięko-
chłonne zamocowa-
ne na suficie. 
Przy okazji przeprowadzonych 
oględzin okazało się, że z po-
zostałej części budynku można 
korzystać bez przeszkód. – Tu-
taj nie stwierdzono żadnych 
odstępstw. Prace budowlane 
zostały wykonane prawidłowo, 
zgodnie z projektem – informu-
je Gliwicki Teatr Muzyczny. 

Obecnie na małej sali Kina 
Amok odbywają się seanse dla 
seniorów i dzieci. Wyświetlane 
są tam również filmy z aktual-
nego repertuaru – mała sala 
mieści jednak tylko 40 osób. 
Duża mieściła ponad 340.

 – Zawieszone zostały nato-
miast transmisje oper i ba-
letów cieszące się ogromną 

Płyty wbiły się w fotele
Odwołane koncerty, seanse oraz transmisje operowe i ba-
letowe, a co za tym idzie – duże straty finansowe. „Sce-
na Bajka – Kino Amok” co najmniej do końca roku będzie 
funkcjonować tylko w ograniczonym wymiarze. Uszkodzo-
na duża sala, na której odbywały się najważniejsze wyda-
rzenia, zagraża bezpieczeństwu widzów i czeka ją remont.

popularnością. Jesteśmy 
w kontakcie z Metropolitan 
Opera oraz Teatrem Bolszoj 
i mamy zgodę na to, by spek-
takle, których kino AMOK nie 
może realizować w 2013, odby-
ły się w kolejnych miesiącach 
roku 2014 w ramach spektakli 
na bis – informuje Kino Amok. 
Ci widzowie, którym takie roz-
wiązanie jednak nie odpowia-
da, mogą zwrócić zakupione 
wcześniej bilety i karnety.
 
Teraz dużą salę czeka ponowny 
remont. Dyrekcja Gliwickiego 
Teatru Muzycznego zapowiada 
również, że do odpowiedzialno-
ści pociągnięci zostaną winni 
całej sytuacji: 
 – (...) GTM będzie na drodze 
prawnej prowadził roszczenia 
odszkodowawcze w stosunku 
do winnych awarii. Sprawą 
prokuratury będzie ocena od-
powiedzialności za narażenie 
życia i zdrowia osób przebywa-
jących w sali oraz poniesionych 
strat majątkowych. 

Awaria w dużej sali 
Kina Amok miała 
miejsce bezpośred-
nio po uzyskaniu 
przez to kino pre-
stiżowej nagrody 

Instytutu Sztuki Fil-
mowej. Kino zostało 
uznane za najlepsze 
w Polsce. 
Przypomnijmy. Remont budyn-
ku, w którym znajdują się scena 
Bajka i kino Amok zakończono 
w 2009 roku. Zmianie uległa 
wtedy konstrukcja budynku, wy-

mieniono wszystkie instalacje, 
a dawna sala kinowa zyskała 
nowoczesny charakter. Obiekt 
dostosowano do obowiązują-
cych przepisów PPOŻ. i BHP. 
Budynek dawnego kina Bajka 
został zakupiony, wyremonto-
wany i przystosowany do no-
wej funkcji przez miasto. Koszt 
remontu placówki wyniósł 9,5 
miliona złotych.  (kk)



Galeria Secesja, Gliwice – 
ul. Górnych Wałów 30
• 19:00 – Otwarty krąg bęb-
niarski – warsztaty perkusyj-
ne. Wstęp wolny.

Klub Muzyczny 4ART – Gliwi-
ce, ul. Wieczorka 22
• 19:00 – Czeski Teatr – Czy-
tanie performatywne sztuki V. 
Havla „Audiencja” oraz pre-
lekcja.

Galeria Melina – Gliwice, ul. 
Częstochowska 16
• 10:30 – wykład: Czeski de-
sign: tendencje artystyczne 
we współczesnym projekto-
waniu graficznym.
• 12:30 – Warsztaty Non-
-Adhesive Binding „Sztuka 
książki”

Stara Fabryka Drutu – Gliwi-
ce, ul. Dubois 22
• 19:00 – GRUBSON & BRK 
/ TABU / BOB ONE & BAS 
TAJPAN / CHEEBA / RADY-
ACTYV PROYECT / TOTEN-
TON / POZYTON / BAZO-
OKA / DJ.HOPBEAT / DJ. 
JAHDAS – koncert

Teatr Nowy w Zabrzu – Plac 
Teatralny 1 tel. (32) 271-32-56
• 19:00 – MATKI

CK Wiatrak – Zabrze, ul. 
Wolności 395
• 19:30 – BETHEL – koncert
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Środa – 9.10
Kino Amok – Gliwice, ul. Dol-
nych Wałów 3
tel. (32) 231-56-99
Mała sala:
• 12:30 – MIŁOŚĆ (Fabicki) – 
seans seniora
• 16:30 – WYPEŁNIĆ PUSTKĘ
• 18:15 – RAJ: NADZIEJA
• 20:00 – VINCENT CHCE NAD 
MORZE

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4, tel. (32) 271-62-91
• 18:00 – Dziewczyna z szafy
• 20:00 – Dziewczyna z szafy

Czytelnia Sztuki – Gliwice, ul. 
Dolnych Wałów 8a
• wystawa Architektura w opo-
zycji

Radiostacja – Gliwice ul. Tar-
nogórska 129
• wystawa Deportacje Górno-
ślązaków do ZSRR w 1945 
roku

Willa Caro – Gliwice, ul. Dol-
nych Wałów 8a
• 16:30 – O żydowskiej kul-
turze, tożsamości i pamięci – 
Wstęp wolny, ilość miejsc
ograniczona.
• wystawa Naturalista, czyli Wil-
helm von Blandowski w Australii

Galeria Perkoz (Filia MBP nr 
5) – Gliwice, os. Sikornik ul. 
Perkoza 12
• wystawa akwareli Urszuli 
Tatrzańskiej

Galeria Atrium Technopark – 
Gliwice ul. Konarskiego 18c
• wystawa Wystawa malar-
stwa MYKOLA DZHYCZKI

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Gliwicach – pl. Inwalidów 
Wojennych 3
• wystawa Walizka Tuwima

Czwartek-10.10
Dom Muzyki i Tańca – Zabrze, 
ul. Gen. de Gaulle’a 17.
• 19:00 – „Wieczór z modą” 
– spotkanie z cyklu „Ladies 
Night”

Kino Amok – Gliwice, ul. Dol-
nych Wałów 3 tel. (32) 231-
56-99
Mała sala:
• 12:30 – MIŁOŚĆ (Fabicki) – 
seans seniora
• 16:30 – WYPEŁNIĆ PUSTKĘ
• 18:15 – RAJ: NADZIEJA

• 20:00 – VINCENT CHCE NAD 
MORZE

Kino Roma – Zabrze, ul. Pa-
dlewskiego 4 tel. (32) 271-
62-91
• 18:00 – Dziewczyna z szafy
• 20:00 – Dziewczyna z szafy

Czytelnia Sztuki – Gliwice, ul. 
Dolnych Wałów 8a
• wystawa Architektura w opo-
zycji

Radiostacja – Gliwice ul. Tar-
nogórska 129
• wystawa Deportacje Górno-
ślązaków do ZSRR w 1945 
roku

Willa Caro – Gliwice, ul. Dol-
nych Wałów 8a
• wystawa Naturalista, czyli 
Wilhelm von Blandowski w Au-
stralii

Galeria Perkoz (Filia MBP nr 
5) – Gliwice os. Sikornik ul. 
Perkoza 12
• wystawa akwareli Urszuli 
Tatrzańskiej

Galeria Atrium Technopark – 
Gliwice ul. Konarskiego 18c
• wystawa Wystawa malar-
stwa MYKOLA DZHYCZKI

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Gliwicach – pl. Inwalidów 
Wojennych 3
•  wystawa Walizka Tuwima

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

Keller Dover staje twarzą w twarz z najgorszym koszmarem, 
który może przytrafić się każdemu rodzicowi: jego sześcioletnia 
córka, Anna, zostaje porwana wraz ze swą koleżanką, Joy. 
Minuty mijają jak godziny, powstaje panika. Pierwszy trop pro-
wadzi do samochodu, który zaparkowano na ulicy. Prowadzący 
śledztwo detektyw Loki aresztuje jego kierowcę, Alexa Jonesa, 
wkrótce musi go wypuścić z braku dowodów. Zdeterminowany 
Dover świadomy, że życie jego 
dziecka jest w niebezpieczeń-
stwie bierze sprawy w swoje 
ręce. Do czego zdoła posu-
nąć się zrozpaczony ojciec, by 
ochronić swoją rodzinę?

Piątek – 11.10
Galeria Melina – Gliwice, ul. 
Częstochowska 16
• 20:00 – Wystawa prac cze-
skich projektantów

Galeria Brama – Gliwice, ul. 
Krótka 1-3
• 20:00 – wernisaż wystawy 
malarstwa prof. Ewy Zawadz-
kiej

Stacja Artystyczna Rynek – 
Gliwice, Rynek 4-5
• 18:30 – Autorskie spotkania 
z twórcami sceny reggae pt. 
„30 lat reggae w Polsce”
 – wstęp wolny

CK Wiatrak – Zabrze, ul. Wol-
ności 395
• 17:00 – FOLK FEST 2013 
– ALESTORM (SZKOCJA), Dal-
riada (HU), GRAI (RUS), Rado-
gost (PL), Percival Schutten-
bach (PL), Cruadalach (CZ).

Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3, tel. (32) 231-56-99
Mała sala:
• 16:30 – VINCENT CHCE NAD 
MORZE
• 18:30 – WYPEŁNIĆ PUSTKĘ
• 20:15 – LEGENDA KASPARA 
HAUSERA

Kino Roma – Zabrze, ul. Pa-
dlewskiego 4
tel. (32) 271-62-91
• 18:00, 20:00 – Niemożliwe

Czytelnia Sztuki – Gliwice, ul. 
Dolnych Wałów 8a

Willa Caro – Gliwice, ul. Dol-
nych Wałów 8a
• wystawa Naturalista, czyli Wil-
helm von Blandowski w Australii

Galeria Perkoz (Filia MBP nr 
5) – Gliwice, os. Sikornik ul. 
Perkoza 12
• wystawa akwareli Urszuli 
Tatrzańskiej

Galeria Atrium Technopark – 
Gliwice ul. Konarskiego 18c
• wystawa Wystawa malar-
stwa MYKOLA DZHYCZKI

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Gliwicach – pl. Inwalidów 
Wojennych 3
• wystawa Walizka Tuwima

Sobota – 12.10

Kino Amok – Gliwice, ul. 
Dolnych Wałów 3 tel. (32) 
231-56-99
Mała sala:
• 16:30 – VINCENT CHCE 
NAD MORZE
• 18:30 – WYPEŁNIĆ PUSTKĘ
• 20:15 – LEGENDA KASPA-
RA HAUSERA

Kino Roma – Zabrze, ul. Pa-
dlewskiego 4 tel. (32) 271-
62-91
• 18:00, 20:00 – Niemożliwe

Czytelnia Sztuki – Gliwice, 
ul. Dolnych Wałów 8a
• wystawa Architektura 
w opozycji

Radiostacja – Gliwice ul. Tar-
nogórska 129
• wystawa Deportacje Górnoślą-
zaków do ZSRR w 1945 roku

Willa Caro – Gliwice, ul. Dol-
nych Wałów 8a
• wystawa Naturalista, czy-
li Wilhelm von Blandowski 
w Australii

Miejska Biblioteka Publicz-
na w Gliwicach – pl. Inwali-
dów Wojennych 3
• wystawa Walizka Tuwima

Stara Fabryka Drutu – Gliwi-
ce, ul. Dubois 22
• 17:00 – Otwarty krąg bęb-
niarski – warsztaty perkusyj-
ne. Wstęp wolny.

CKS Mrowisko – Gliwice, 
Pszczyńska 85
• 19:00 – MIKE STERN 
BAND – Palm Jazz Festiwal

Kino Amok – Gliwice, ul. Dol-
nych Wałów 3 tel. (32) 231-
56-99
Mała sala:
• 16:30 – VINCENT 
CHCE NAD MORZE
• 18:30 – WYPEŁNIĆ 
PUSTKĘ
• 20:15 – LEGENDA 
KASPARA HAUSERA

Kino Roma – Zabrze, ul. Pa-
dlewskiego 4 tel. (32) 271-
62-91
• 18:00 – Niemożliwe
• 20:00 – Niemożliwe

Czytelnia Sztuki – Gliwice, 
ul. Dolnych Wałów 8a
• wystawa Architektura 
w opozycji

Radiostacja – Gliwice ul. Tar-
nogórska 129
• wystawa Deportacje Górno-
ślązaków do ZSRR w 1945 
roku

Willa Caro – Gliwice, ul. Dol-
nych Wałów 8a
• wystawa Naturalista, czy-
li Wilhelm von Blandowski 
w Australii

W numerze 635 „Gazety Miejskiej” do naszego tekstu pod tytułem 
„WTA – rok później” wkradł się niezamierzony błąd we fragmen-
cie dotyczącym kosztu organizacji WTA. Oczywiście, łączny koszt 
wyniósł 1,49 mln zł, a nie 2,6 mln zł, jak napisaliśmy. Za błąd 
przepraszamy. Na życzenie Wydziału Kultury i Promocji, publikujemy 
poniższe sprostowanie.

„Organizacja Generalnego Zgromadzenia WTA, które odbyło się we 
wrześniu 2012 r. w Gliwicach wraz z imprezami towarzyszącymi i kam-
panią promocyjną kosztowała łącznie ok. 1,49 mln zł. Podana przez 
Redakcję informacją o łącznym koszcie organizacji wydarzenia –  
2,6 mln zł jest nieprawdziwa.”

S P R O S T O W A N I E . . . . . . . . . . .

• wystawa Architektura w opo-
zycji

Radiostacja – Gliwice ul. Tar-
nogórska 129
• wystawa Deportacje Górno-
ślązaków do ZSRR w 1945 roku

Niedziela-13.10
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nieruchomości
Do wynajęcia 3 pokojowe 
Gliwice Os. Milienium, 1250 + 
media. 795-667-294.

Sprzedam działkę budowlaną 
uzbrojoną 1.465 m2 w Wielow-
si (30 km od Gliwic). Cena 80 
zł/m2. Spokojna okolica. Tel. 
505-728-253.

Sprzedam działkę ok. 700 m2 
Gliwice-Czechowice Zachód. 
Tel. 604-613-560.

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

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

Sprzedamy działki inwestycyjne 
z zabudową warsztatową w 
okolicy DTŚ. Tel. 509-502-300.

usługi
!Czyszczenie dywanów (u 
klienta lub odbiór), tapicerek. 
Sprzątanie. Mycie okien. Firma 
Blitz. Tel. 32 234-21-72, kom. 
510-286-736.

!Dekarstwo-Blacharstwo, Bu-
dowlane! Solidnie i Fachowo. 
Tel. 888-820-581.

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

50.000 rata 889 zł. 535-000-286.

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

BAŁUCKI TELEWIZORY, NA-
PRAWA DOMOWA, DEKODERY 
TV NAZIEMNEJ. Tel. 32 234-
86-65, 692-666-418.

12
6

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.

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

Chcesz oddać dom do użytko-
wania, świadectwa energetycz-
ne. Tel. 508-145-905.

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

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.

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

Malowanie, tapety, gładzie. 
Myjemy po remoncie. Do końca 
października 50% ZNIŻKI. Tel. 
32 235-61-32, 607-969-758.

Montaż ogrodzeń oraz furtek i 
bram. Tel. 602-322-434.

Naprawa pralek, kuchenek 
gazowo-elektrycznych, bojlerów 
784-247-509.

Naprawa pralek, lodówek, 
term, ogrzewaczy. Montaż inst. 
el. i usuwanie awarii. Tel. 694-
506-777.

ODDŁUŻENIOWE 535-553-383.

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

REGIPSY, REMONT ŁAZIENEK, 
kafelkowanie, parkiety i inne 
prace Tel. 609-456-865.

REMONTY drobne i komplek-
sowe; 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

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

P A R T N E R . . .

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 drewnia-
ne, MOSKITIERY ramkowe – a 
to wszystko produkujemy na 
wymiar. Tel. 532-591-875.

Rozliczenie zwrotu VAT z 
materiałów budowlanych, 32 
237-93-56 od 8.00 do 15.00.

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.

ciąg dalszy na stronie 11
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WĘGIEL WORKOWANY orzech, 
eko-groszek, groszek, dowóz 
do klienta. Tel. 515-191-401.

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

WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEP. 
510-260-606, 515-130-985.

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

zdrowie
POGOTOWIE STOMATOLOGICZ-
NE tel. 730-710-102.
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dam pracę
Firma budowlana zatrudni: pra-
cowników do robót budowlanych 
i pomocników. Tel. 508-622-212, 
511-325-983.

Praca przy telefonie od zaraz. 
Mile widziane osoby starsze. 
514-003-896.

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

inne
ANTYKWARIAT – skup książek z 
dojazdem. Dobrze płacimy. Tel. 
793-756-793.

Kupię radia, wzmacniacze, ko-
lumny itp., kolejki PIKO, HO, TT. 
Tel. 607-912-559.

KUPIMY: stare książki, pocztów-
ki, dokumenty, zdjęcia, monety 
itp. Dojazd do klienta. Księgarnia 
Ossolineum, Matejki 2, Gliwice. 
32 238-25-11.

auto-moto
AUTOSKUP – kupię każdy samo-
chód osobowy i dostawczy. Tel. 
32 793-94-11, 660-476-276.

Kupię każde auto, rozbite, stare, 
na złom. Tel. 666-601-279, Tel. 
503-960-971.

KUPIĘ SAMOCHODY OSOBOWE 
I DOSTAWCZE DO 3.000 ZŁ. 
STAN OBOJĘTNY. 798-718-455.

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

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

SKUP AUT – OSOBOWE, 
DOSTAWCZE. Całe lub uszko-
dzone. Najlepsze ceny. Tel. 
500-349-500.

R E K L A M A . . . .

moduł reklamowy
tej wielkości

kosztuje tylko

78 zł
netto

Szczegóły na
www.gazeta-miejska.pl
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ZABRZE AKTUALNOŚCI

PO RAZ DRUGI W HISTORII NA SCENIE 
DOMU MUZYKI I TAŃCA POJAWI SIĘ... CYRK

W ZABRZU JAK 
W MONTE CARLO

– Cyrk pojawi się w Domu Muzyki i Tańca po raz 
drugi w jego liczącej ponad pół wieku historii. Pierw-
sza cyrkowa gala odbyła się w latach 80. XX wieku. 
Wtedy sala wypełniła się po brzegi, a przedstawie-
nie wzbudziło ogromny aplauz publiczności – pod-
kreśla Wiesław Śmietana, dyrektor DMiT.
Tym razem do Zabrza przyjadą artyści słynnego Cyr-
ku Korona. To największy cyrk w Polsce, który wi-
dowiska na najwyższym poziomie serwuje widzom 
już od 20 lat. Nie inaczej będzie tym razem. Na sce-
nie pojawią się akrobaci, treserzy, iluzjoniści i klauni 

z Polski, Anglii, Niemiec, Ukrainy, Hiszpanii, Włoch, 
Czech, Brazylii, Francji i Rosji. Widzów zachwycą 
popisy fok, białych lwów i tygrysa. Artystom z ca-
łego świata towarzyszyć będą gwiazdy TVN: zespół 
The Chance oraz Sabina Jeszka. Galę poprowadzą 
Joanna Bartel i Piotr „Ssnake” Wąsik – akrobata, 
finalista programu „Mam talent”.
Międzynarodowa Gala Cyrku – Zabrze 2013 zainspi-
rowana została najsłynniejszym festiwalem cyrko-
wym świata, który przyciąga tłumy do Monte Carlo. 
Organizowana od 1974 r. impreza została stworzo-

na przez księcia Rainiera z Monako, by przywrócić 
sztukom cyrkowym odpowiedni status. Podczas 
festiwalu artyści z całego świata konkurują między 
sobą o statuetkę złotego, srebrnego i brązowego 
klauna. – Na szczęście nie trzeba jechać aż tak da-
leko, by bawić się równie świetnie – uśmiecha się 
dyrektor Wiesław Śmietana.
Bilety w cenie 20, 30, 70, 80 i 100 złotych do-
stępne są w kasie Domu Muzyki i Tańca lub za 
pośrednictwem strony internetowej www.dmit.
com.pl.  hm

Holenderski zespół Mon Amour 
i popularny śląski piosenkarz 
Mariusz Kalaga wystąpią w naj-
bliższą niedzielę na scenie Domu 
Muzyki i Tańca. Usłyszymy prze-
boje, które zachwycają publicz-
ność od lat. Znakomita zabawa 
gwarantowana!

Hipnotyzujący swoją muzyką ze-
spół Mon Amour przypomni i za-
śpiewa legendarne, piękne utwo-
ry bardzo popularnej w latach 80. 
i 90. holenderskiej grupy BZN. 
W Zabrzu zabrzmią m.in. utwory 
„Sevilla”, „Mon Amour”, „Trouba-
dour”, „Nathalie”, „Goodbye” czy 
„Love’s Like a River”. Połączenie 
tamtych przebojów z kompozycja-
mi własnymi Mon Amour („Sicilian 
Nights”, „Come sing and dance”, 
„Madelon”, „Once in a lifetime”), 
ozdobione charakterystycznymi 

głosami woka-
listów Petera 
de Haana i 
Lindy to fan-
tastyczna 
muzyczna 
uczta dla 
uszu i oczu. 
Podczas kon-
certu usłyszy-
my również naj-
nowsze kompozycje 
Mon Amour z albumu 
„Sing me a song”.
W drugiej części koncertu wystąpi 
Mariusz Kalaga z zespołem. Ten 
doskonale znany nie tylko na Ślą-
sku piosenkarz i wykonawca estra-
dowy, śpiewający głosem o dużej 
skali i charakterystycznej, ciepłej 
barwie, w swoim repertuarze ma 
wiele znanych przebojów, m.in.: 
„Jedna z gwiazd”, „Nie zapomnę 

JUŻ W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ ŚWIETNA ZABAWA SZYKUJE SIĘ W DOMU MUZYKI I TAŃCA

Mariusz 
Kalaga

Zespół Mon Amour

NA HOLENDERSKĄ I RODZIMĄ NUTĘ

tamtej nocy”, „Co tu jest grane?”, 
„Sen o Dalmacji”, „Gdy się na-
pełni szkło”, „Teraz jesteś tylko 
moja”, „Nie więdnij mój kwiatku”, 
a także przeboje Roya Orbisona 
czy Elvisa Presleya. Zgromadzona 

w Domu Muzyki i Tańca publicz-
ność usłyszy także kilka muzycz-
nych niespodzianek. Mon Amour 
i Mariusz Kalaga zaśpiewają 
wspólnie kilka hitów z repertuaru 
holenderskich muzyków.   (hm)

głosami woka-
listów Petera 
de Haana i 

Podczas kon-
certu usłyszy-
my również naj-
nowsze kompozycje 
Mon Amour z albumu 

NA HOLENDERSKĄ I RODZIMĄ NUTĘNA HOLENDERSKĄ I RODZIMĄ NUTĘ
Mamy dla Was bilety!Masz ochotę wybrać się na niedziel-

ny koncert Mon Amour i Mariusza 

Kalagi? Mamy dla Was dwa podwój-

ne zaproszenia. Otrzymają je osoby, 

które w najbliższy piątek o godzinie 

12 jako pierwsze zadzwonią do 
naszej redakcji na numer 

+48 503 10 60 19.

Takiego widowiska nie możesz przegapić! Już 1 grudnia na scenie Domu Muzyki i Tańca 
w Zabrzu pojawią się... artyści cyrkowi. Będą zapierające dech w piersiach akrobacje, 

magiczne występy iluzjonistów, popisy białych lwów i fok. Gala nawiązywać będzie do słynnego 
festiwalu cyrkowego organizowanego od lat w Monte Carlo.


