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Ogłoszenia
drobne 

Kupię, sprzedam, 
zamienię, nierucho-
mości, praca i inne
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Chcą  
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z „dino-
zaurami"

Co,
Gdzie, 
Kiedy

Strony 12-13

Gliwice bez
Pendolino Piast 

grał, 
Ruch 
strzelił
Piast stworzył w so-
botnim spotkaniu 
mnóstwo dosko-
nałych okazji na 
strzelenie gola, ale 
do siatki trafili prze-
ciwnicy. Po ładnym 
golu Kuświka trzy 
punkty pojechały 
do Chorzowa.

...strona 16

– Nie planujemy w najbliższym czasie aby pociągi Pendolino kurso-
wały do Gliwic – informuje Beata Czemerajda z PKP Intercity S.A. 
Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nowa kategoria połączeń 
„EIC Premium” (obsługiwana przez pociąg Pendolino) nie obej-
mie stacji PKP w Gliwicach. Możemy też stracić połączenia EIC 
„Górnik” i EIC „Odra”.
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z DTŚ
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Scena o wymiarach 20 na ponad 40 metrów i plejada znakomitych artystów z kraju i zagranicy. Zabrzańska odsłona trasy 
koncertowej „Lato ZET i Dwójki” przyciągnęła 55-tysięczną publiczność. Tak bawiliśmy się w niedzielny wieczór.

ZABRZE AKTUALNOŚCI

WAKACYJNA TRASA KONCERTOWA „LATO ZET I DWÓJKI” 
ZAWITAŁA DO ZABRZA

NIEZAPOMNIANY 
WIECZÓR Z GWIAZDAMI

Red Lips

Fanki z uwielbieniem wpatrywały się w swoich idoli

Patrycja Markowska i Artur Gadowski

Nie zabrakło przygotowanych przez fanów transparentów

Sunrise Avenue

Nabiha

Rafał Brzozowki

Bracia

Potężna 
scena robiła 
imponujące 

wrażenie

Kasia Popowska
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A K A D E M I A
TENISA STO£OWEGO

Marian Strza³ka
Zajêcia prowadzi 

miêdzynarodowy mistrz 
Marian Strza³ka

tel. 602 385 987
marian28121952@interia.pl

Nauka 
i doskonalenie gry
w tenisa sto³owego
Szkolenie 
dla firm i osób 
indywidualnych 
Mo¿liwoœæ gry
od 6.00 do 22.00
w najlepszych
warunkach
w Polsce!

Gliwice

 – Po nabyciu terenu poten-
cjalny inwestor będzie mógł 
zagospodarować nieruchomość 
zgodnie z celami wyznaczony-
mi w planie zagospodarowania 
przestrzennego, czyli na dzia-
łalność usługowo-produkcyjną 
– mówi Maja Lamorska-Gorgol 
z Wydziału Kultury i Promocji 
Miasta, Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach. 

Powstanie nowe-
go targowiska jest 
więc nadal możli-
we, ale nie będzie 
to jedyny sposób na 
zagospodarowanie 
tego terenu. 

 – Wszystko zależeć będzie 
od pomysłu inwestora. Miasto 
sprzedając nieruchomość na 
własność nie będzie ogranicza-
ło jego inwencji – mówi Lamor-
ska-Gorgol.

Na pewno zmieni się charakter 
prawny przyszłej umowy z kon-
trahentem. 

Rozwiązana w maju 
umowa z firmą 
Centrum Handlowe 
ABC z Obornik 

Niedoszły „Balcerek" 
pójdzie na sprzedaż

ustanawiała 20-let-
nią dzierżawę nie-
ruchomości. Teraz 
miasto chce doko-
nać definitywnej 
sprzedaży terenu. 
 – Skoro nic z tym ostatnio nie 
wyszło, niech ktoś coś z tym 
wreszcie zrobi porządnego – 

mówi Marek Jarzębowski, 
rzecznik prezydenta Gliwic 
Zygmunta Frankiewicza.

Na pozostawio-
nym placu budowy 
przy ul. Toszeckiej 
2, stoją już gdzie-
niegdzie boksy 
handlowe w stanie 

Przy Toszeckiej 2 miało powstać targowisko z prawdziwe-
go zdarzenia. Zapach pieczonej kiełbasy, świeżo palonej 
kawy i brzdęk kufli piwa – były inwestor mamił miasto 
i długo zwodził przyszłych najemców. W końcu miarka 
się przebrała i Magistrat rozwiązał umowę z niesłownym 
przedsiębiorcą, który zalegał już z tytułu czynszu  
ok. 100 tysięcy złotych. Teraz urzędnicy szykują  
nieruchomość pod nowy przetarg. 

surowym. Prawdo-
podobnie na razie 
nie będą wyburzane, 
mają podnosić war-
tość mającej 3525 
m2 powierzchni 
działki.
Postępowanie przetargowe 
otwarte zostanie dopiero na 
początku przyszłego roku. 

Do tej pory nie było wielu chęt-
nych na zainwestowanie pie-
niędzy na tym terenie. W 2012 
roku, gdy miasto ogłosiło pierw-
szy przetarg na wydzierżawienie 
placu przy ul. Toszeckiej – nie 
było chętnych. W drugim prze-
targu zgłosiła się jedna firma 
– spółka C.H. ABC. 

(msz)

Działka przy ulicy Toszeckiej 2 – sierpień 2014

Od 31 sierpnia 2014 roku 
wszyscy bez względu na 
wiek poruszając się poza 
obszarem zabudowanym po 
zmierzchu obowiązani będą 
do posiadania elementów 
odblaskowych tak, aby byli 
widoczni dla innych uczest-
ników ruchu drogowego 
– informuje policja. Pieszy 
będzie mógł się poruszać bez 
elementów odblaskowych po 
zmierzchu i poza obszarem 
zabudowanym jedynie po dro-
dze przeznaczonej wyłącznie 
dla niego lub po chodniku 
bądź w strefie zamieszkania.

Kierowca jest w stanie za-
uważyć taką osobę dopiero 
z odległości 20 metrów. Na-
tomiast jeśli pieszy ma ele-
menty odblaskowe, kierowca 
widzi go już z ponad 150 m.

W rejonie Gliwic średnio rocz-
nie 2 lub 3 osoby giną w wy-
niku potrącenia wynikającego 
ze zbyt późnego zauważenia 
pieszego przez kierowcę. 
Przed okresem jesienno-
-zimowych szarówek warto 
się wyposażyć w elementy 
odblaskowe – informują mun-
durowi.

Zabłyśniemy 
z obowiązku

 – Wykonawca wznowił, po roz-
poczęciu finansowania inwesty-
cji ze środków pochodzących 
z instytucji faktoringowej, wyko-
nywanie robót budowlano-mon-
tażowych. Podjął już działania 
organizacyjne i przywraca pier-
wotne tempo prac na budowie 
na wszystkich frontach – in-
formuje Danuta Żak, rzecznik 
prasowy DTŚ S.A. 

Koniec problemów z DTŚ?
Zakończył się kilkumiesięczny pat w sprawie problemów z fi-
nansowaniem gliwickiego odcinka G2 średnicówki. Liczne zna-
ki zapytania, jakie pojawiły się nad inwestycją, rozwiał powrót 
wykonawcy na plac budowy. Co ważne, mimo przestoju, in-
westycja nie powinna opóźnić się w czasie – według DTŚ S.A. 
termin zakończenia budowy to koniec września 2015 roku.

W tej chwili realizo-
wane jest już m.in. 
zbrojenie i betonowa-
nie stropów tunelu, 
ścian szczelinowych 
oraz roboty na esta-
kadzie nad Kłodnicą 
i przy ul. Portowej.

 – Wykonawca oczekuje za-
mknięcia ul. Śliwki dla konty-
nuacji prac. Przedstawienie 
harmonogramu utrudnień dro-
gowych dla mieszkańców i za-
mknięć ulic będzie możliwe po 
zakończeniu uzgodnień z ZDM 
i Miastem Gliwice – mówi Żak.

W ramach odcinka 
G2 ma powstać 14 

wiaduktów, mostów 
i kładek. W centrum 
miasta zbudowany 
zostanie też prawie 
500-metrowy tunel. 
Koszt całości prac na tym od-
cinku wyniesie ok. 954 mln 
złotych. 

Na pierwszym gliwickim odcinku 
(G1), przebiegającym od grani-
cy z Zabrzem do ul. Kujawskiej, 
prace odbywają się zgodnie 
z planem, a ten fragment „śred-
nicówki” powinien zostać oddany 
kierowcom jeszcze w tym roku. 

(msz)
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Dla pasażerów jest jeszcze 
jedna zła informacja. Wprowa-
dzenie kursów nowoczesnym 
pociągiem zakłada wycofanie 
niektórych „zwykłych” połączeń, 
w tym EIC „Górnik”, którym gli-
wiczanie dojeżdżali bezpośred-
nio do stolicy Polski.

Informację o planowanym roz-
kładzie jazdy dla pociągu Pen-
dolino, podał kilka tygodni temu 
„Rynek Kolejowy”. Można było 
mieć nadzieję, że nieoficjalne 
dane nie znajdą swojego od-
zwierciedlenia w rzeczywistości. 
W ubiegłym tygodniu portal jed-
nak potwierdził tę wiadomość. 
Wszelkie wątpliwości rozwiewa 
też rzecznik kolejowej spółki.

 – Planowana siatka połączeń 
dla pociągów EIC Premium 
w sezonie 2014/15 zakłada ich 
kursowanie na liniach łączących 
aglomeracje przy umożliwieniu 
osiągnięcia najlepszych i atrak-
cyjnych dla pasażerów czasów 
przejazdu. Z tego względu, nie 
planujemy w najbliższym czasie 
aby nowe pociągi kursowały do 
Gliwic – informuje Beata Cze-

merajda z PKP Intercity S.A.
Pendolino trasę Warszawa 
Wschodnia – Wrocław ma po-
konać w czasie 3 godzin i 41 
minut. Pociąg zatrzyma się na 
stacjach Częstochowa Stra-
dom, Katowice, Opole Głów-
ne, a także w jednym wypadku 
w Lublińcu. W całej Polsce, 
wśród mniejszych miast, które 
bezpośrednio „odwiedzi” nowy 
pociąg są m.in. Tczew, Iława, 
Włoszczowa, Malbork.

Gliwiccy pasażerowie odczują 
jeszcze jeden skutek decyzji 
PKP Intercity. Jak pisze „Rynek 
Kolejowy”, ubocznym efektem 
wdrożenia projektu Pendolino 
będzie zmniejszenie liczby „zwy-
kłych” EIC. A to m.in. przełoży 
się na fakt, iż niektóre miasta 
stracą bezpośrednie połączenia 
kwalifikowane do Warszawy.

I tak, planuje się likwidację 
wszystkich „zwykłych” pociągów 
Euro Intercity kursujących na 
linii Wrocław – Warszawa. Tym 
samym Gliwice stracą połącze-
nie EIC „Górnik” i EIC „Odra”. 

(msz)

Pendolino i „Górnik" 
nie dla Gliwic
Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, 
PKP Intercity zdecydowała, że nowa 
kategoria połączeń „EIC Premium” 
(obsługiwana przez pociąg Pendolino) 
nie obejmie stacji PKP w Gliwicach.

Pierwsza i prawdopodobnie ostatnia  
wizyta Pendolino na gliwickim dworcu
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Lokalizacja pomnika przy ulicy 
Górnych Wałów nie jest przy-
padkowa. Choć niewielu gliwi-
czan zdaje sobie z tego sprawę, 
plac sąsiadujący z Zamkiem 
Piastowskim nazywa się skwer 
Salgótarján. Nazwa pochodzi 
od 37-tysięcznego miasta na 
Węgrzech, z którym Gliwice na-
wiązały współpracę na początku 
lat 90-tych ubiegłego wieku.

 – Miasto Partnerskie Salgótar-
ján, w ramach współpracy trwa-
jącej od 1991 roku, przekazały 
miastu Gliwice kopię pomnika 
króla Polski, księcia Siedmiogro-
du Stefana Batorego. Oryginał 
pomnika znajduje się na jednym 
z głównych placów w Salgótarján 
– czytamy w projekcie uchwały na 
stronie internetowej magistratu.

Inne miasta partnerskie, któ-

Na skwerze przy Zamku Piastowskim 
pojawi się pomnik króla Stefana Ba-
torego. Monument jest podarunkiem 
od miasta partnerskiego Gliwic – wę-
gierskiego Salgótarján.

re również patronują gliwickim 
skwerom i placom to m.in. Bot-
trop (Niemcy), Doncaster (Wiel-
ka Brytania), Nacka (Szwecja) 
czy Valenciennes (Francja).

Podobnie jak inne 
osoby uhonorowane 
pomnikiem w Gliwi-
cach – marszałek Józef 
Piłsudski czy Adam 
Mickiewicz – postać 
Stefana Batorego nie 
posiada bliskich związ-
ków z Gliwicami lub 
choćby ze Śląskiem. 

Postawienie jego pomnika, 
z uwagi na węgierskie pocho-
dzenie króla, będzie zatem 
ukłonem w stronę węgierskiego 
miasta partnerskiego Gliwic. 

Stefan Batory, który sprawował 
władzę w Polsce w latach 1576-
1586 obecnie patronuje jednej 
z ulic w Łabędach.

Śląski Konserwator Zabytków 
zaaprobował już projekt wznie-
sienia monumentu i wydał zgodę 
na przeprowadzenie prac budow-
lanych w tym miejscu. Projekt 
budowlano-wykonawczy zrealizo-

Batory stanie 
w Gliwicach

wała pracownia Venit. Na pomnik 
o wysokości 4 metrów składa się 
1,5-metrowy cokół i 2,5-metrowa 
rzeźba.

Uhonorowanie króla Batorego 
spowoduje konieczność przenie-
sienia kamienia upamiętniające-
go przyłączenie Gliwic do ziem 
polskich po II wojnie światowej. 
Pomnik kamienny, który obecnie 
zajmuje centralne miejsce na 
skwerze, zostanie przeniesiony 
w lewą stronę (patrząc na skwer 
od ulicy Górnych Wałów).

Nad projektem uchwały o wznie-
sieniu pomnika króla Stefana 
Batorego debatować będą 
gliwiccy radni podczas sesji 
w najbliższy czwartek.  
 (mpp)

Nie wszyscy wiedzą, że skwer przed Zamkiem 
Piastowskim nosi nazwę Salgótarján

Wizualizacja przedstawiająca usytuowanie pomnika Stefana Batorego
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 – Skala użytej przemocy nas 
zelektryzowała, podejmuje-
my wszystkie możliwe środki 
w celu zatrzymania sprawcy 
napadu – informuje komisarz 
Marek Słomski z Komendy 
Miejskiej Policji w Gliwicach.

Kobieta wybrała się na spacer 
do miasta po farbę do wło-
sów. W chwili gdy podeszła 
na przystanek autobusowy, 

zaatakował ją mężczyzna 
w wieku 20-30 lat. Nożownik 
wyskoczył z krzaków, zaczął 
okładać pięściami i zadał 
swojej ofierze aż siedem 
ciosów nożem. Najprawdopo-
dobniej próbował wyciągnąć 
też portfel, który ostatecznie 
jednak zostawił na miejscu 
zdarzenia. Kobiecie pierwszej 
pomocy udzielili dwaj młodzi 
mieszkańcy z Częstochowy, 

Siedem ciosów nożownika
Trwa poszukiwanie mężczyzny, który 
w ubiegły wtorek zaatakował starszą 
kobietę na przystanku autobusowym 
przy ul. Perseusza na osiedlu Kopernika. 
Napastnik zadał jej siedem ciosów no-
żem. Kobieta trafiła do szpitala. 

którzy akurat przejeżdżali obok 
miejsca zdarzenia. 

 – Gdyby nie oni, kobieta wy-
krwawiłaby się – relacjonuje 
nasza Czytelniczka.

Ciosy zadane nożem na szczę-
ście nie uszkodziły narządów 
wewnętrznych poszkodowanej. 
Jest wstanie stabilnym, ale 
cierpi na amnezję powypadko-
wą i niewiele pamięta z chwili 
napadu.
Za nożownikiem ruszyła poli-
cyjna obława jednak pomimo 
prowadzonych działań, na razie 
bandyta pozostaje na wolności. 
Ślad za nim urywa się w rejonie 
pobliskiego torowiska. 

(msz)

W trwającym dwa tygodnie 
sondażu internetowym odda-
no 5.289 głosów. Wybranych 
zostało 9 zadań (inwestycyjnych 
i remontowych) o łącznej war-
tości prawie 1,5 mln złotych. 
Wśród nich dominowały inwe-
stycje znajdujące się w obrębie 
dużych osiedli mieszkaniowych 
(Kopernika, Sikornik, Obrońców 
Pokoju). Swoje przedsięwzięcia 
przeforsowali także mieszkańcy 
Śródmieścia, Brzezinki, Zatorza 
i Wójtowej Wsi. Ci ostatni są też 
zarazem największymi przegra-
nymi głosowania. 

W sondażowym zestawieniu 
znalazła się „przebudowa alei 
spacerowej przy ul. Mickiewi-
cza”. Problem w tym, że moż-
na było oddać swój głos także 
na „przebudowę ścieżki rowe-
rowej przy ul. Mickiewicza”. 

 – Mieszkańcy mają do nas 
pretensje, że rozdzieliliśmy ten 
teren na dwie inwestycje, ale 
my wnioskowaliśmy o całościo-
wy remont i nie mamy pojęcia 
dlaczego został on rozbity – mówi 
Magdalena Cielenga-Wiaterek 
z Rady Osiedlowej Wójtowa Wieś. 

Jak tłumaczy Marek Jarzębow-
ski, rzecznik prezydenta Gliwic, 
drugi wniosek został złożony 
przez radną Joannę Karwetę 
(PO), a ponieważ oba pisma speł-
niały wymogi formalno-prawne 
dopuszczono je do głosowania. 
Wątpliwości może budzić fakt 
dlaczego nikt z urzędników nie 
spostrzegł, że pod głosowanie 
trafiły inwestycje dotyczące tego 
samego miejsca. Trudno bowiem 

mówić, że przedzielona pasem 
białej farby ścieżka rowerowa 
i alejka spacerowa są możliwe 
do remontu niezależnie. Nawet 
wszechobecne tu dziury mean-
drują między nimi. Łącznie alejka 
i ścieżka przy ul. Mickiewicza zdo-
były 317 głosów co dałoby drugie 
miejsce w głosowaniu.

Wnioski, które trafiły do Ma-
gistratu były weryfikowane 
przez „wydziały merytoryczne” 
tj. w tym wypadku przez ZDM 
i MZUK. Nie ma natomiast pod-
miotu, który odpowiadałby za 
ostateczny kształt listy zadań 
poddawanych pod głosowanie.

 – Może to jest do poprawy, do-
świadczenia uczą – komentuje 
Jarzębowski. 

Smaczku sprawie dodaje fakt, 
że Rada Osiedlowa Wójtowa 
Wieś nie żyje najlepiej z Ma-
gistratem. Z ul. Mickiewicza 

wiąże się chyba najbardziej 
kontrowersyjny pomysł miasta 
od czasu decyzji o likwidacji 
sieci tramwajowej w Gliwicach 
– sprawa wycinki prawie 130 
lip. Przedstawiciele rady byli 
mocno zaangażowani w ten 
spór. Przewodnicząca Joanna 
Bojarska-Chemali aktywnie 
angażuje się też w działalność 
kontrkandydatki urzędujące-
go prezydenta – Małgorzaty 
Tkacz-Janik. 

Na pocieszenie, dla mieszkań-
ców Wójtowej Wsi zostało zwy-
cięstwo w innej kategorii – zada-
niu remontowym. Z liczbą 381 
głosów zdecydowanie wygrała 
rewitalizacja łąk nad Ostropką. 
Choć i tu pojawia się znak zapy-
tania. Na realizację zwycięskiej 
inwestycji przeznaczono 25 tys. 
złotych. Na pozostałe w tej ka-
tegorii kolejno 150, 277 i 300 
tysięcy złotych. Wyremontowane 
zostanie boisko i wymienione 

zostaną ławki, choć Cielenga-
-Wiaterek przekonuje, że Rada 
wnioskowała o modernizację 
całej alejki wzdłuż rzeki. 

(msz)

W roku 2015 zostanie zrealizowanych 5 zadań inwestycyj-
nych wskazanych przez biorących udział w sondażu. Łączny 
przewidywany koszt ich realizacji wyniesie 705 000 zł.

1. Budowa urządzeń do cross-fit na terenie zielonym przylega-
jącym do placu zabaw, wymiana ławek oraz dostawienie koszy na 
śmieci (os. Kopernika) – 483 głosy (9% ogółu głosów); przewidywany 
koszt: 40 000 zł

2. Budowa siłowni na wolnym powietrzu i doposażenie placu 
zabaw w Parku Chopina (Śródmieście) – 296 głosów (5%); przewi-
dywany koszt: 35 000 zł.

3. Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP (Brzezinka) – 214 
głosów (4%); przewidywany koszt: 60 000 zł.

4. Modernizacja skweru przy ul. Derkacza wraz z budową siłowni 
na wolnym powietrzu, stolików szachowych, placu zabaw i elementów 
małej architektury (Sikornik) – 213 głosów (4%); przewidywany 
koszt: 450 000 zł.

5. Zagospodarowanie terenu w zakolu ul. Centaura – wykona-
nie ogrodzenia i doposażenie placu zabaw, wymiana ławek oraz 
dostawienie koszy na śmieci (os. Kopernika) – 192 głosy (3%); 
przewidywany koszt: 120 000 zł.

W roku 2015 zostaną zrealizowane 4 zadania remonto-
we wskazane przez biorących udział w sondażu. Łączy 
przewidywany koszt ich realizacji wyniesie 752 800 zł.

1. Rewitalizacja łąk nad Ostropką wzdłuż ul. J. Słowackiego, 
remont boiska i  infrastruktury technicznej (Wójtowa Wieś) – 381 
głosów (7% ogółu głosów); przewidywany koszt: 25 000 zł.

2. Remont ul. św. Marka koło placu targowego (Zatorze) – 220 
głosów (4%); przewidywany koszt: 150 000 zł.

3. Prace remontowo-modernizacyjne przy Przedszkolu Miejskim 
nr 28 przy ul. I. Paderewskiego 70 – remont chodników, ogrodzenia 
od strony wejścia do placówki, zamontowanie pochylni dla osób 
niepełnosprawnych, remont naświetli piwnicznych, nasadzenia zieleni 
(os. Obrońców Pokoju) – 196 głosów (3%); przewidywany koszt: 
277 800 zł.

4. Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. I. Paderewskiego na 
miejsca postojowe (os. Obrońców Pokoju) – 170 głosów (3%); 
przewidywany koszt: 300 000 zł.

Podzielili alejkę.  
Remontu nie będzie
Poznaliśmy wyniki organizowanego przez Magistrat głosowania nad tzw. bu-
dżetem obywatelskim. W przyszłym roku powstaną m.in. siłownie na wolnym 
powietrzu, a remonty czeka kilka ulic i skwerów. Nic nie zmieni się przy ul. 
Mickiewicza, gdzie urzędnicy dopuścili do głosowania dwie inwestycje obej-
mujące ten sam teren. Suma głosów mieszkańców zapewniłaby zniszczonej 
alejce drugie miejsce w sondażu, a tak zabrakło... pięciu głosów.
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moduł reklamowy
tej wielkości

kosztuje tylko

78 zł
netto

Szczegóły na
www.gazeta-miejska.pl

Konkretów na razie mało, ale 
wkrótce mają się pojawić. Na 
razie ruch obywatelski „Gliwice 
to MY” wszedł w skład ogól-
nopolskiej, samorządowej ini-
cjatywy (Porozumienie Ruchów 
Miejskich), ale jego przedsta-
wiciele nie ukrywają, że trwają 
prace nad stworzeniem komi-
tetu obywatelskiego, który ma 
powalczyć o mandaty do Rady 
Miasta w nadchodzących wybo-
rach samorządowych.

Na zorganizowanej w ubiegłym 
tygodniu konferencji, pojawili 
się oprócz liderki ruchu Małgo-
rzaty Tkacz-Janik, m.in. Joanna 
Bojarska-Chemali z Rady Osie-
dlowej Wójtowa Wieś, pasjonat 
historii Gliwic Marian Jabłoński 
i współtwórca Rady Gliwickich 
Organizacji Pozarządowych Ry-
szard Malec. 

 – Gliwice to my, a my to miesz-
kańcy. Chcemy stawiać na 
ludzki wymiar miasta. Stwórz-
my, wymyślmy i naprawmy so-
bie miasto. Nie podoba nam 
się funkcjonowanie samorzą-
du w obecnym kształcie. Na 
sesjach Rady Miasta niejed-
nokrotnie rozmawia się o tym 
co nie dotyczy mieszkańców 
wprost, tylko np. poszczegól-
nych spółek miasta – mówi 
Małgorzata Tkacz-Janik, li-

Powalczą  
z dinozaurami
Dialog z mieszkańcami, poprawa jako-
ści powietrza, stworzenie reprezenta-
cyjnego miejsca spotkań, to niektóre 
z postulatów przedstawionych przez 
gliwickich aktywistów miejskich.

derka ruchu i kandydatka na 
prezydenta Gliwic. Obecnie 
bezpartyjna, wcześniej przez 
lata związana z partią Zieloni 
2004. 

Ruch obywatelski „Gliwice to 
MY” wkrótce przekształci się 
w komitet obywatelski. Trwają 
prace nad programem, lista-
mi i formułą marketingową 
przyszłej kampanii. Jednak ze 
względów formalnoprawnych, 
dopóki kampania nie zostanie 
oficjalnie rozpoczęta, przedsta-
wiciele ruchu unikają rozmowy 
o personaliach i szczegółowych 
planach dla miasta. 

 – Gliwice, rządzone od 21 
lat nieprzerwanie przez prezy-
denta Zygmunta Frankiewicza, 
są kolejnym miejscem, gdzie 
społecznicy włączają się w Po-
rozumienie Ruchów Miejskich. 
Nie przypadkiem: jedno z haseł 
zawartego Porozumienia brzmi 
„Stop samorządowym dinozau-
rom”. Bilans rządów Frankie-
wicza to między innymi jedyna 
po 1989 roku likwidacja całej 
sieci tramwajowej w mieście, 
droga szybkiego ruchu dzieląca 
centrum miasta na pół i powra-
cające liczne zarzuty dotyczące 
nieprawidłowości w miejskich 
spółkach – napisali w informa-
cji prasowej. 

Małgorzata Tkacz-Janik jest 
jednym z sześciu potwierdzo-
nych kandydatów na prezydenta 
Gliwic w listopadowych wybo-
rach. Obok niej w szranki stanie 
urzędujący prezydent Zygmunt 
Frankiewicz, Borys Budka 
(PO), Jarosław Wieczorek (PiS), 
Marek Widuch (SLD) i Dariusz 
Jezierski (bezpartyjny). Choć do 
wyborów pozostały już niespeł-
na trzy miesiące (16 listopada), 
ubiegłotygodniowa aktywność 
Tkacz-Janik jest (oprócz dzia-
łań Jezierskiego), pierwszym 
mocniejszym zaakcentowaniem 
swojej oferty dla gliwiczan. Ich 
kontrkandydaci na razie dbają 
by nie robić wokół siebie zbyt 
dużego zamieszania. To albo 
cisza przed burzą albo oddanie 
walki walkowerem.

Michał Szewczyk

W zorganizowanej konferencji udział wzięli m.in.: Joanna  
Bojarska-Chemali, Ryszard Malec i Marian Jabłoński 

Małgorzata Tkacz-Janik liczy na dobry wynik w wyborach samorządowych

Poseł Borys Budka, kan-
dydat z papierami na co 
najmniej drugą turę, silnie 
zaangażowany w działal-
ność sejmową, w Gliwi-
cach mieście-twierdzy 
Platformy na razie jest 
anonimowy. Marek Wi-
duch nigdy "nie kradł" 
czołówek gazet i w tym 

roku na razie jest podob-
nie. Trochę dobrze, trochę 
źle, przede wszystkim nija-
ko. Trio partyjnych kandy-
datów w Gliwicach zamyka 
Jarosław Wieczorek. Dla 
przeciętnego mieszkań-
ca jego nazwisko zlewa 
się w jedno z wiceprezy-
dentem Gliwic, Piotrem 

Wieczorkiem. Na razie 
wszyscy idą na rekord. 
Rekord kolejnych czterech 
lat rządów urzędującego 
od 1993 roku prezydenta 
Frankiewicza. On na ra-
zie może robić to co jego 
kontrkandydaci. Spać 
spokojnie. 

Michał Szewczyk



Czwartek-21.08
Muzeum Górnictwa Węglowe-
go – Zabrze, ul. 3 Maja 19 tel. 
32 630-30-91
• wystawa – Droga na wschód 
(czynna do 31 sierpnia)
• wystawa – Halo, mówi się... 
Uroki dawnej radiofonii i łącz-
ności (czynna do 31 sierpnia)

Galeria Muzeum Miejskiego 
Café Silesia – Zabrze, ul. 3 
Maja 6 tel. 32 777-05-01 
• wystawa – A więc wojna!!! 
Ludność cywilna we wrześniu 
'39 (wystawa będzie czynna do 
27 sierpnia 2014 r.) 
• wystawa – Polska biżuteria 
patriotyczna XXI wieku (Projekty 
biżuterii będzie można oglądać 
do 17 sierpnia 2014 r. w siedzi-
bie Muzeum Miejskiego przy ul. 
Powstańców Śląskich 3)
• wystawa – Od Śmierci silniej-
szy był gniew (wystawa będzie 
czynna do 14 września)

Zamek Piastowski – Gliwice, 
ul. Pod Murami 2, tel. 32 231-
44-94
• wystawa – Przeszłość po-
wiatu gliwickiego. Vademecum 
archeologiczne (czynna do 31 
grudnia) 

Willa Caro – Gliwice, ul. Dol-
nych Wałów 8a, tel. 32 231-
08-54 
• wystawa – Omnium Sancto-
rum. Kościół i parafia Wszyst-
kich Świętych w Gliwicach 
(wystawę zwiedzać można do 
końca sierpnia 2014 r.)

Środa – 20.08
Muzeum Górnictwa Węglowe-
go – Zabrze, ul. 3 Maja 19, tel. 
32 630-30-91
• wystawa – Droga na wschód 
(czynna do 31 sierpnia)
• wystawa – Halo, mówi się... 
Uroki dawnej radiofonii i łączno-
ści (wystawa będzie prezento-
wana do 31.08.2014 r.)

Galeria Muzeum Miejskiego 
Café Silesia – Zabrze, ul. 3 
Maja 6, tel. 32 777-05-01
• wystawa – A więc wojna!!! 
Ludność cywilna we wrześniu 
'39 (czynna do 27 sierpnia) 
• wystawa – Polska biżuteria 
patriotyczna XXI wieku (Projekty 
biżuterii będzie można oglądać 
do 17 sierpnia 2014 r. w siedzi-
bie Muzeum Miejskiego przy ul. 
Powstańców Śląskich 3)
• wystawa – Od Śmierci silniej-
szy był gniew (czynna do 14 
września)

Zamek Piastowski – Gliwice, 
ul. Pod Murami 2, tel. 32 231-
44-94
• wystawa – Przeszłość powiatu 
gliwickiego. Vademecum arche-
ologiczne (wystawa dostępna 
do 31 grudnia) 

Willa Caro – Gliwice, ul. Dol-
nych Wałów 8a, tel. 32 231-
08-54
• wystawa – Omnium Sancto-
rum. Kościół i parafia Wszyst-
kich Świętych w Gliwicach. 
(wystawę zwiedzać można do 
końca sierpnia 2014 r.) 

tel. 32 232-21-29
• wystawa fotograficzna Włady-
sława Deca [1904-1972] (wy-
stawa czynna do 29 sierpnia)

Miejska biblioteka Publiczna, 
Filia nr 1 Gliwice ul. pl. Inwali-
dów Wojennych 3 tel. 32 238-
27-53
• Gliwickie Inspiracje – wysta-
wa malarstwa i rysunku Marka 
Jendryska

Biblioteka Centralna Gliwice, 
ul. Kościuszki 17 tel. 32 238-
26-52
• Ani Rzecz, Ani Wróg – By 
Wyrzucać Psa Na Wróg, wy-
stawa prac uczniów

Stacja Artystyczna Rynek – 
Gliwice Rynek 4-5, tel. 500-
170-516 
• wystawa – Miasteczka, czyli 
szkice z podróży. Katarzyna Ma-
zur-Belzyt (wystawa dostępna 
do 31 sierpnia)
• 10.00-14.00 – Tydzień z Ce-
ramiką Artystyczną i Decoupa-
gem (dla dzieci od 6-12 lat)
Rynek Gliwice / Muzyczne 
Gliwice
• 14.00 – Ekstra Mocne Com-
bo – jazzowo-bluesowy piątek. 
Wstęp wolny
• 20.00 – Misscore – koncert. 
Wstęp wolny
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W Kulturalnej Ściądze każdy znaj-
dzie coś dla siebie. Repertuar kin, 
teatrów, koncerty muzyki rozrywko-
wej i poważnej, wystawy i spotkania. 
Z nami niczego nie przegapisz.

Conrad Stonebanks (Mel Gibson) to jeden z największych na 
świecie handlarzy bronią. Zanim przeszedł na ciemną stronę 
mocy, był jednym z tych, którzy powołali do życia Niezniszczal-
nych – kierującą się własnym kodeksem honorowym grupę 
najlepszych na świecie żołnierzy do wynajęcia. Czy drużynie 
Rossa uda się przechytrzyć dawnego kompana znającego ich 
na wylot? W realizacji misji 
wesprze ich kolejna genera-
cja najemników. Nikt nie jest 
przecież wiecznie młody.

Galeria „Perkoz”, Filia MBP nr 
5 Gliwice ul. Perkoza 12, tel. 
32 232-21-29
• wystawa fotograficzna Włady-
sława Deca [1904-1972] (wy-
stawa czynna do 29 sierpnia)

Miejska biblioteka Publiczna, 
Filia nr 1 Gliwice ul. pl. Inwali-
dów Wojennych 3 tel. 32 238-
27-53
• Gliwickie Inspiracje – wysta-
wa malarstwa i rysunku Marka 
Jendryska

Biblioteka Centralna Gliwice, 
ul. Kościuszki 17 tel. 32 238-
26-52
• Ani Rzecz, Ani Wróg – By 
Wyrzucać Psa Na Wróg, wy-
stawa prac uczniów

Oddział Odlewnictwa Arty-
stycznego – Gliwice, ul. Boj-
kowska 37,  tel. 32 332-47-42
• 10:00 i 12:00 – bezpłatne 
warsztaty w ramach Małej Aka-
demii Odlewnictwa oraz Zaułek 
Jubilera. Zajęcia dla dzieci od 
lat 5-ciu. Wstęp wolny (zapisy 
pod nr. 32 335-44-03) 

Stacja Artystyczna Rynek – 
Gliwice Rynek 4-5, tel. 500-
170-516
• wystawa – Miasteczka, czy-
li szkice z podróży. Katarzyna 
Mazur-Belzyt (do 31 sierpnia)
• 10.00-14.00 Tydzień z Cera-
miką Artystyczną i Decoupagem 
(dla dzieci od 6-12 lat)
• 14.30-16.00 – Sztuki Walki 
Dla Dzieci (od 7 do 12 lat, za-
pisy w Stacji lub pod adresem: 
sar@gtwgliwice.pl)

Oddział Odlewnictwa Arty-
stycznego – Gliwice, ul. Boj-
kowska 37  tel. 32 332-47-42 

• 10:00 i 12:00 – bezpłatne 
warsztaty w ramach Małej Aka-
demii Odlewnictwa oraz Zaułek 
Jubilera. Zajęcia dla dzieci od 
lat 5-ciu. Wstęp wolny (zapisy 
pod nr. 32 335-44-03)

Galeria „Perkoz”, Filia MBP nr 
5 Gliwice ul. Perkoza 12, tel. 
32 232-21-29 
• wystawa fotograficzna Włady-
sława Deca [1904-1972] (wy-
stawa czynna do 29 sierpnia)

Miejska biblioteka Publiczna, 
Filia nr 1 Gliwice ul. pl. Inwali-
dów Wojennych 3 tel. 32 238-
27-53
• Gliwickie Inspiracje – wysta-
wa malarstwa i rysunku Marka 
Jendryska

Biblioteka Centralna Gliwice, 
ul. Kościuszki 17 tel. 32 238-
26-52
• Ani Rzecz, Ani Wróg – By 
Wyrzucać Psa Na Wróg, wy-
stawa prac uczniów
 
Stacja Artystyczna Rynek – 
Gliwice Rynek 4-5, tel. 500-
170-516 
• wystawa – Miasteczka, czy-
li szkice z podróży. Katarzyna 
Mazur-Belzyt. (do 31 sierpnia)
• 10.00-14.00 Tydzień z Cera-
miką Artystyczną i Decoupagem 
(dla dzieci od 6-12 lat)
• 18.00-21.00 – Czwartki z Za-
sadami (gry planszowe, karcia-
ne, bitewne)

Rynek Gliwice / Muzyczne 
Gliwice
• 15.00 – Taneczne Gliwice

Europa Centralna – Gliwice, 
ul. Pszczyńska 315, tel. 32 
778-50-00
• 21:00 – Red – Letnie Kino 
Samochodowe

Piątek – 22.08
Muzeum Górnictwa Węglowe-
go – Zabrze, ul. 3 Maja 19, tel. 
32 630-30-91
• wystawa – Droga na wschód 
(czynna do 31 sierpnia)
• wystawa – Halo, mówi się... 
Uroki dawnej radiofonii i łącz-
ności (czynna do 31 sierpnia)

Galeria Muzeum Miejskiego 
Café Silesia – Zabrze, ul. 3 
Maja 6, tel. 32 777-05-01 
• wystawa – A więc wojna!!! 
Ludność cywilna we wrześniu 

'39 (wystawa będzie czynna do 
27 sierpnia 2014 r.) 
• wystawa – Polska biżuteria 
patriotyczna XXI wieku (projekty 
biżuterii będzie można oglądać 
do 17 sierpnia 2014 r. w siedzi-
bie Muzeum Miejskiego przy ul. 
Powstańców Śląskich 3)
• wystawa – Od Śmierci silniej-
szy był gniew (do 14 września)

Zamek Piastowski – Gliwice, 
ul. Pod Murami 2, tel. 32 231-
44-94
• wystawa – Przeszłość powiatu 
gliwickiego. Vademecum arche-
ologiczne (do 31 grudnia) 

Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 8a, tel. 32 231-08-54 
• wystawa – Omnium Sancto-
rum. Kościół i parafia Wszyst-
kich Świętych w Gliwicach (czyn-
na do końca sierpnia) 

Oddział Odlewnictwa Arty-
stycznego – Gliwice, ul. Boj-
kowska 37  tel. 32 332-47-42 
• 10:00 i 12:00 – bezpłatne 
warsztaty w ramach Małej Aka-
demii Odlewnictwa oraz Zaułek 
Jubilera. Zajęcia dla dzieci od 
lat 5-ciu. Wstęp wolny (zapisy 
pod nr. 32 335-44-03)

Galeria „Perkoz”, Filia MBP  
nr 5 Gliwice ul. Perkoza 12,  



Muzeum Górnictwa Węglo-
wego – Zabrze, ul. 3 Maja 
19, tel. 32 630-30-91
• wystawa – Droga na wschód 
(czynna do 31 sierpnia)
• wystawa – Halo, mówi się... 
Uroki dawnej radiofonii i łącz-
ności (czynna do 31 sierpnia)

Galeria Muzeum Miejskiego 
Café Silesia – Zabrze, ul.  

Muzeum Górnictwa Węglo-
wego – Zabrze, ul. 3 Maja 19 
tel. 32 630-30-91
• wystawa – Droga na wschód 
(czynna do 31 sierpnia)
• wystawa – Halo, mówi się... 
Uroki dawnej radiofonii i łącz-
ności (wystawa będzie prezen-
towana do 31 sierpnia)

Galeria Muzeum Miejskiego 
Café Silesia – Zabrze, ul. 3 
Maja 6 tel. 32 777-05-01 
• wystawa – A więc wojna!!! 
Ludność cywilna we wrześniu 
'39 (czynna do 27 sierpnia) 
• wystawa – Polska biżuteria 
patriotyczna XXI wieku (projek-
ty biżuterii będzie można oglą-
dać do 17 sierpnia w siedzi-
bie Muzeum Miejskiego przy 
ul. Powstańców Śląskich 3)
• wystawa – Od Śmierci sil-
niejszy był gniew (wystawa bę-
dzie czynna do 14 września)

Zamek Piastowski – Gliwi-
ce, ul. Pod Murami 2, tel. 32 
231-44-94
• wystawa – Przeszłość po-
wiatu gliwickiego. Vademe-
cum archeologiczne (wysta-
wa dostępna do 31 grudnia)  
Willa Caro – Gliwice, ul. Dol-
nych Wałów 8a, tel. 32 231-
08-54 
• wystawa – Omnium Sancto-
rum. Kościół i parafia Wszyst-
kich Świętych w Gliwicach 
(czynna do końca sierpnia) 
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Śląskie Rancho Zabrze, ul. 
Webera 18, tel. 607-878-997
• 20:00 – Muzyczne Lato – 
Tomek Lipiński. Wstęp wolny

Królewski Zamek Będziński 
Będzin ul. Zamkowa 1 tel. 32 
267-47-31

"XII Festiwal Muzyki  
Celtyckiej" wstęp wolny
• 19.30 Tim O'Connor & 
Paul Daly (Wielka Brytania), 
Tomasz Biela & Rafał Kwiet-
niewski, Guichen Brothers 
(Francja) – Dziedziniec Ośrod-
ka Kultury

Sobota – 23.08

Stacja Artystyczna Rynek – 
Gliwice Rynek 4-5, tel. 500-
170-516
 • od 16.00 – VI Eliminacje 
Do Muzycznego Festiwalu 
Rytm Gliwice 2014
 • 17.00 – 20.00 "I Ty Mo-
żesz Zostać Wojownikiem" 
wystawa, pokaz

Rynek Gliwice / Muzyczne 
Gliwice
Bajkobus – Tauron dla dzieci
• 11.00 – Śląska Liga Roc-
ka. Wstęp wolny
• 20.00 – Opiłki – koncert. 
Wstęp wolny

Park Chopina, Gliwice 
PARKOWE LATO

• 19:30 – "Album Kobiet" 
wystąpi Marek Dyjak – kon-
cert. Wstęp wolny

Królewski Zamek Będziński 
Będzin ul. Zamkowa 1 tel. 32 
267-47-31

"XII Festiwal Muzyki  
Celtyckiej", wstęp wolny
• 17.00 Tomasz Biela & Rafał 
Kwietniewski, Tim O'Connor & 
Paul Daly (Wielka Brytania), 
Balzinga, Bags Of Rock (Szko-
cja). Taniec: Demairt (Cze-
chy), Galway – Podzamcze
Warsztaty:
• 10.00 – 12.00 taniec bre-
toński
• 12.30 – 14.00 irlandzki step 
i taniec solowy (Eibleann)
• 13.00 – 14.00 warsztaty ka-
ligrafii celtyckiej (Robert Syta)
• 15:30 – 16.30 warsztaty 
fletowe (Paul Daly)

3 Maja 6, tel. 32 777-05-01 
• wystawa – A więc wojna!!! 
Ludność cywilna we wrześniu 
'39 (czynna do 27 sierpnia) 
• wystawa – Polska biżuteria 
patriotyczna XXI wieku (można 
oglądać do 17 sierpnia w sie-
dzibie Muzeum Miejskiego przy 
ul. Powstańców Śląskich 3)
• wystawa – Od Śmierci sil-
niejszy był gniew (wystawa bę-
dzie czynna do 14 września)

Zamek Piastowski – Gliwi-
ce, ul. Pod Murami 2, tel. 32 
231-44-94
• wystawa – Przeszłość po-
wiatu gliwickiego. Vademe-
cum archeologiczne (wystawa 
dostępna do 31 grudnia) 

Willa Caro – Gliwice, ul. Dol-
nych Wałów 8a, tel. 32 231-
08-54 
• wystawa – Omnium Sancto-
rum. Kościół i parafia Wszyst-
kich Świętych w Gliwicach 
(czynna do końca sierpnia) 

Rynek Gliwice / Muzyczne 
Gliwice
• 14:00 – AKUKU – atrakcje 
dla dzieci. wstęp wolny
• 20:00 – Sold My Soul – kon-
cert. wstęp wolny

Cafe & Collation Gliwice, 
Aleja Przyjaźni 11 tel. 731-
741-504

• 14.00 "Ponad Dachami 
Paryża" – kocie, francuskie 
i inne atrakcje dla dzieci i do-
rosłych (impreza plenerowa, 
wstęp wolny)

Letnie Kino Plenerowe Gliwi-
ce, Park Chrobrego
• 18:00 – Muppet
• 20:00 – Władza

Turystyczny Klub Kolarski 
PTTK im. Stanisława Huzy 
w Gliwicach
• 9.00 – zdobywamy odznakę 
"Wędrowiec Gliwicki" – rajd 
rowerowy z gliwickiego Rynku 
do Rudy Rez., Łężczok

Zespół Pałacowo Parkowy 
w Pławniowicach www.palac.
plawniowice.pl
•20.00 – zespół Hi Five 
(Niemcy), Jacek Silski, Nata-
lia Kutyła "Świat Muzyką Ma-
lowany" – koncert pokoleń

Królewski Zamek Będziński 
Będzin ul. Zamkowa 1 tel. 32 
267-47-31

"XII Festiwal Muzyki  
Celtyckiej" wstęp wolny
• 17.00 Shandon Bells, Ma-
calla Trio, Beltaine & Glenda-
lough, Guichen Brothers (Fran-
cja). Taniec: Eibleann, Galway.
Warsztaty:
• 10.00 – 11.30 taniec 
szkocki
• 12.00 – 13.30 irlandzkie 
tańce ceili (Galway)

• 12.30 – 13.30 warsztaty 
gitarowe (Tomasz Biela)
• 13.00 – 14.00 warsztaty 
akwareli (Rafał Rudko)

stawa czynna do 29 sierpnia)

Miejska biblioteka Publiczna, 
Filia nr 1 Gliwice ul. pl. Inwalidów 
Wojennych 3 tel. 32 238-27-53
• Gliwickie Inspiracje – wysta-
wa malarstwa i rysunku Marka 
Jendryska
Biblioteka Centralna Gliwice, 
ul. Kościuszki 17 tel. 32 238-
26-52
• Ani Rzecz, Ani Wróg – By 
Wyrzucać Psa Na Wróg,  

wystawa prac uczniów
• Wernisaż Filatelistyczny (wy-
stawa do 30.09)

Stacja Artystyczna Rynek – 
Gliwice Rynek 4-5, tel. 500-
170-516 
• wystawa – Miasteczka, czy-
li szkice z podróży. Katarzyna 
Mazur-Belzyt (do 31 sierpnia)
• 16.00-18.00 Spotkania 
Ręcznego Dziewiarstwa Arty-
stycznego

Niedziela-24.08

poniedz.-25.08
Galeria „Perkoz”, Filia MBP nr 
5 Gliwice ul. Perkoza 12, tel. 
32 232-21-29
• wystawa fotograficzna Włady-
sława Deca [1904-1972] (wy-

Tomek Lipiński – koncert w ramach Muzycznego Lata  
w Zabrzu – Wstęp wolny.

Śląskie Ranczo – Zabrze, ul. Webera 18. Piątek (22.08.), godz. 20.00
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nieruchomości
Do wynajęcia domek 100 m2 
w Zabrzu do małego remontu. 
Bardzo Tanio. Tel. 514-668-
400.

Do wynajęcia KAWALERKA, 
Gliwice, os. Gwardii Ludowej, 
umeblowana, AGD. 507-287-
617.

DZIAŁKA w Zabrzu Mikulczy-
cach na sprzedaż. OKAZJA!!! 
www.dzialka-zabrze.pl

Nowy bliźniak o pow. 214 m2, 
trzy garaże, ogródek, centrum 
Gliwic, stan deweloperski. 
Możliwość adaptacji na różne 
cele. Działka 712 m2. 985 000 
zł. Tel. 32 270-86-94, 608-268-
966. 

Sprzedam 3-pokojowe miesz-
kanie w Zabrzu Mikulczycach. 
Tel. 602-709-454.

Sprzedam dom na wsi 90 m2 
(media) + budynek gospodar-
czy 50 m2, ogród, działka 30 
arów, dużo zieleni, spokojna 
okolica. 515-373-778.

Sprzedam dużą przyczepę cam-
pingową oraz domek letnisko-
wy nad jeziorem Pławniowice. 
Tel. 505-038-332

Szukam samodzielnego miesz-
kania do 600 zł. Tel. 605-062-
132 po 20.00.

usługi
!PROFESJONALNA FOTOGRA-
FIA i VIDEOFILMOWANIE 
ŚLUBÓW i WESEL. ZDJ. ARTY-
STYCZNE, SESJE ZDJĘCIOWE. 
512-120-502 • www.mufon.pl

!!Serwis elektroniczny „SAVE”: 
Profesjonalna naprawa konsol 
Xbox 360, PS3, Wii, wymiana 
podzespołów BGA, serwis lapto-
pów, nawigacji, sprzętu Hi-Fi oraz 
innych sprzętów elektronicznych 
także po zalaniu i upadku! Tel. 
667-733-475 ZAPRASZAMY 
Gliwice, ul. Toszecka 99/443.

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

AGD naprawa pralek, lodówek, 
term, ogrzewaczy. Montaż ist. el. 
i usuwanie awarii. 694-506-777.

AS-DREW Bezpyłowe Cykli-
nowanie. Układanie Parkietu. 
Odnawianie Drewnianych 
Schodów. Tarasy Drewniane. 
Tel. 691-539-589.

AZBEST – dofinansowanie do 
demontażu i utylizacji. Dachy 
10 lat gwarancji. 792-013-569.

BAŁUCKI TELEWIZORY, NA-
PRAWA DOMOWA, dekodery 
TV naziemnej. Tel. 32 234-86-
65, 692-666-410.

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

Chcesz oddać dom do użytko-
wania? ŚWIADECTWA ENERGE-
TYCZNE. Tel. 508-145-905.

FIRMA BUDOWLANA: Insta-
lacje wodno-c.o., kanalizacja, 
gaz, gładzie, malowanie. 601-
473-536.

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

KOREPETYCJE matematyka, 
fizyka – możliwy dojazd do 
ucznia. 500-651-203.

Malowanie, Tapetowanie, 
Panele, Gładzie, Remonty 
klatek schodowych. Tel. 603-
834-028.

P a r T N e r . . .
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MEBLE POKOJOWE tapicerowa-
ne, zabudowy, szafy, rolety. Tel. 
32 270-00-09, 695-899-863.

MONTAŻ OGRODZEŃ, BRAM 
i FURTEK. Tel. 602-322-434.

Moskitiery na okna i drzwi, 
plisy, roletki materiałowe dzień 
noc, żaluzje. 532-591-875.

OBSŁUGA LOTNISK. Rabat dla 
posiadaczy kart płatniczych. 
Tel. 608-098-334.

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

PO YCZKA HIPOTECZNA

BEZ BIK i KRD

DO 50% WARTO CI

NIERUCHOMO CI

AKCEPTUJEMY

ZAJ CIA KOMORNICZE

Ż

Ś

Ś

Ę

TEL. 515-299-985

REMONTY drobne i kom-
pleksowe; 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: hydraulika, kafel-
kowanie, malowanie, gładzie, 
sufity podwieszane, zabudowy 
k/g, elektryka, tynkowanie. 
Tel. 698-264-691.

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

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. 
Bezpłatny transport. 515-191-
401.

www.BRUKARSTWOGLIWICE.
pl tel. 502-611-988, 509-962-
089, 32 270-00-10.

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

finanse
10.000 rata 179 zł. Tel. 535-
553-383.

50.000 rata 369 zł. Tel. 662-
276-233.

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO 
OD RĘKI. Bez zaświadczeń 
i sprawdzania w BIK. Tylko do 
21 sierpnia! Zadzwoń już teraz: 
324-202-758.

PRYWATNA EMERYTURA! 
Bezpłatne konsultacje! 
Zadzwoń już dziś! Tel. 506-
947-847.

dam pracę
Osoby do sprzątania hipermar-
ketu Carrefour w Gliwicach. 
Tel. 691-824-715.

PUNKTY DYSTRYBUCJI GAZETY MIEJSKIEJ: GLIWICE: Andersa 20 – Market budowlany MAT-BUD, (wt); Chorzowska 44b – biurowiec Arenda, (wt); Dolnych Wałów 3 – Centrum In-
formacji Kulturalnej i Turystycznej (wt); Góry Chełmskiej 15 – bud. 1-go U.S., (wt); Kościuszki 1 – Szpital ginekologiczno-położniczy (izba przyjęć), (wt); Krupnicza 2, sklep fotograficzny, (wt); Lipowa 
3, C.H. FORUM – Carrefour (wejście) (wt+pt); Młodego Hutnika – II U.S. – punkt ksero, (wt); Moniuszki 6 – drukarnia cyfrowa D&D, (wt); Nowaka Jeziorańskiego 1 – C.H. ARENA, Carrefour (wejście) 
(wt+pt); Nowaka Jeziorańskiego 1 – C.H. ARENA, Carrefour (gastron.) (wt); Nowaka Jeziorańskiego 15 – Norauto (wt); Piłsudskiego 3 plac – redakcja GAZETY MIEJSKIEJ; Pola Wincentego 16 – Inkubator 
Przedsiębiorczości, (wt); Poznańska 55 – sklep, hurtownia Markor, (wt); Pszczyńska 133 – skład budowlany MAT-BUD, (wt); Pszczyńska 315 – C.H. Europa Centralna – piętro (wt); Reymonta 20 – sklep 
z tapetami i wykładzinami M&P, (wt); Rybnicka 47 – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, (wt); Rybnicka 207, Auchan (pasaż przy prawym wejściu) (wt+pt); Zwycięstwa 42 – Gliwickie Centrum 
Handlowe (pasaż główny), (wt); Zygmunta Starego 17 – Starostwo Powiatowe, (wt). ZABRZE: De Gaulle'a 17 – Dom Muzyki i Tańca, (wt); Plutonowego R. Szkubacza 1A – C.H. M1 (Norauto), (wt); 
Powstańców Śląskich 7 – Urząd Miejski w Zabrzu, (wt); Szczęść Boźe – główny budynek i siedziba ZUS, (wt); Teatralny 12 Plac – C.H. Platan, (wt); Warszawski 10 Plac – ZBM TBS, (wt); Wolności 
215 – Zabrzańskie Przeds. Wodociągów i Kanalizacji, (wt); Wolności 262 – Urząd Miejski w Zabrzu – Biuro Obsługi Klienta, (wt); Wolności 269 – biuro podróży Top Tur, (wt).
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PLANUJESZ ODDAĆ 
DOM DO UŻYTKOWA-
NIA – POTRZEBUJESZ

ŚWIADECTWA 
CHARAKTERYSTYKI 
ENERGETYCZNEJ 

BUDYNKU

CERTYFIKATY
NISKIE CENY USTALANE 

Z KLIENTEM
KRÓTKIE TERMINY 

REALIZACJI
508 145 905

certyfikatydom@interia.pl
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Zatrudnię mechanika/elektro-
mechanika samochodowego. 
Tel. 602-325-073.

Zatrudnimy opiekunki osób 
starszych. Legalna praca 
w Niemczech. Wymagane 
doświadczenie i podstawy nie-
mieckiego. Tel. 669-656-972.

zdrowie
Protezy, stomatologia na NFZ. 
Szałsza k/Gliwic. Tel. 730-
710-102

inne
ANTYKWARIAT – skup książek 
z dojazdem. Dobrze płacimy. 
Tel. 796-547-302.

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

auto-moto
AUTOSKUP – kupię każdy 
samochód osobowy i dostaw-
czy. Tel. 32 793-94-11, 660 
– 476-276.

Kupię wszystkie samochody 
w całości i na części, do wyre-
jestrowania. Tel. 514-077-737.

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

NOWY ADRES 

W GLIWICACH

r e k l a m a . . . .

Ruszyły zapisy na półmaraton
Zgodnie z planem, 15 sierpnia ruszy-
ły zapisy na I Półmaraton Gliwicki. 
W ciągu dwóch pierwszych dni swój 
udział zarejestrowało już ponad 100 
uczestników. Organizatorzy liczą, że 
uda się przekroczyć 1000 osób. 

Do końca sierpnia opłata star-
towa wynosi 50 złotych. Jak na 
standardy tego typu imprez, 
nie jest to duża suma. W jej 
ramach przewidziano pakiet 
startowy, w skład którego bę-
dzie wchodzić okolicznościowa 
koszulka sportowa i medal. 

Przypomnijmy, 
półmaraton odbę-
dzie się w niedzielę 
19 października. 
Trasa będzie wiodła m.in. 
w pobliżu hali Gliwice i przez 

starówkę. Organizacją za-
wodów zajmie się Fundacja 
„Bieg Rzeźnika”, która ma na 
swoim koncie m.in. organiza-
cję biegu o tej samej nazwie. 
W ramach gliwickiej imprezy 
odbędzie się także bieg to-
warzyszący na 10 kilometrów 
oraz Nordic Walking. Opłata 
i forma rejestracji jest taka 
sama, jak w przypadku biegu 
głównego.

Rejestracji można  
dokonywać pod adresem:  

www.sportznami.pl/tourna-
ments/polmaratongliwicki

http://gazeta-miejska.pl/ogloszenia.php
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Trasa rajdu prowadzi głównie 
ciekawymi szlakami rowero-
wymi przez Ostropę, Kozłów, 
Rachowice, Sierakowice, 
Rudy, Stanicę, Smolnicę do 
Gliwic. Długość trasy około 
55 km. Dla lubiących dłuż-
sze wycieczki przewidziano 
dodatkowy dojazd z Rud do 
Rezerwatu „Łężczok”, wtedy 
trasa wyniesie ok. 90 km. 
Po drodze uczestnicy zwie-
dzą m.in. drewniany kościół 
i spichlerz w Rachowicach, 
położoną w lesie kapliczkę 
Magdalenkę, a w Rudach 
pocysterski zespół klasztor-
ny, park krajobrazowy z po-
mnikami przyrody, skansen 

kolejki wąskotorowej, a także 
miejsca związane z postacią 
dra Juliusza Rogera. Wyjazd 
z gliwickiego Rynku o godz. 
9.00, powrót do Gliwic ok. 
godz. 15.00.

Wszystkich zainteresowa-
nych turystyką rowerową 
zapraszamy w każdy wtorek 
o godz. 17:00 na zebrania 
klubowe, odbywające się 
w sali na I piętrze w siedzibie 
Oddziału PTTK Ziemi Gliwic-
kiej Rynek 11 w Gliwicach, 
na których można się dowie-
dzieć o innych imprezach .

Serdecznie zapraszamy!  
Organizatorzy

Rowerem 
do Rud
Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Wła-
dysława Huzy w Gliwicach zaprasza mi-
łośników turystyki rowerowej w niedzielę 
24 sierpnia na Rajd Rowerowy pod hasłem 
„Zdobywamy Odznakę Wędrowiec Gliwicki”.

 – To będzie mecz o sześć punk-
tów – mówił przed spotkaniem 
Kornel Osyra, młody obrońca 
Piasta.

Choć w ubiegłym sezonie obie 
drużyny znalazły się na dwóch 
biegunach tabeli – Ruch na miej-
scu dającym grę w europejskich 
pucharach, Piast tuż nad strefą 
spadkową – na początku obec-
nych rozgrywek piłkarze Ruchu 
i Piasta grali podobnie słabo. 
Dla gliwiczan rywalizacja na 
swoim boisku z kiepsko punk-
tującym rywalem była dobrą oka-
zją na odnotowanie pierwszego 
zwycięstwa w sezonie.

Po pierwszej poło-
wie mimo ambitnej 
walki, „Niebiesko-
-czerwoni” schodzili 
ze spuszczonymi gło-
wami. Chorzowianie 

Piast stworzył w sobotnim spotkaniu mnóstwo doskonałych 
okazji na strzelenie gola, ale do siatki trafili przeciwnicy. Po 
ładnym golu Kuświka trzy punkty pojechały do Chorzowa.

po pięknej bramce 
Kuświka prowadzili 
od 13 minuty 1:0. 

W drugiej odsłonie meczu, trener 

Angel Perez Garcia zagrał trze-
ma nominalnymi napastnikami 
z przodu. Trio Kędziora – Jura-
do – Wilczek nie rozmontowało 
jednak dobrze dysponowanej 
formacji obronnej gości. 

Piast grał,  
Ruch strzelił

Trener Angel Perez Garcia ma powody  
do zmartwień

Ruch odniósł pierw-
sze zwycięstwo w se-
zonie, a Piast wraz 
z Koroną Kielce 
znalazł się w strefie 
spadkowej. 

(msz)

Bramkarz Ruchu, Krzysztof Kamiński, rozegrał w sobotę jedno  
z najlepszych spotkań w karierze

Gliwiccy działacze do 
zbyt porywczych raczej 
nie należą, co pokazała 
chłodna głowa w oce-
nie pracy trenera Bro-
sza. Jak na standardy 
polskiej ligi, były trener 
Piasta pracował w klu-
bie wyjątkowo długo. Dlatego 
na razie – przynajmniej oficjal-
nie – stanowisko Angela Pereza 
Garcii nie jest zagrożone. Zresztą 
odpowiedź na pytanie kto odpo-
wiada za słaby start sezonu nie 
jest jednoznaczna. W ostatnim 
roku z Gliwicami pożegnał się 
najbardziej bramkostrzelny na-

pastnik (Marcin Robak), 
najsolidniejsi przedstawi-
ciele linii obronnej (Mate-
usz Matras, Damian Zbo-
zień) i jeden z najlepszych 
golkiperów w całej lidze 
(Dariusz Trela). Z wyróż-
niających się zawodników 

pozostał właściwie tylko kapitan 
Tomasz Podgórski i hiszpański 
as Ruben Jurado, którym intere-
suje się ponoć Lechia Gdańsk. 
Nowe nabytki Piasta nie speł-
niają oczekiwań, a w szatni przy 
Okrzei robi się powoli „legia cu-
dzoziemska”. Oprócz zastępu 
Hiszpanów, ostatnimi nabytka-

mi Piasta są anonimowi gracze 
z Tunezji i Kolumbii. W tym 
szaleństwie jest metoda, kluby 
„kosmopolityczne” nierzadko 
odnoszą sukcesy, ale w Gliwi-
cach nie znaleziono jeszcze do-
brej recepty na ich osiągnięcie. 
Szkoda też, że słabi obcokrajow-
cy blokują miejsce w składzie 
młodym piłkarzom z regionu, 
na których chciał stawiać nowy 
prezes Piasta Adam Sarkowicz. 
Takim spektakularnym przykła-
dem jest obsada bramki. Od po-
czątku sezonu między słupkami 
stoi 35-letni Hiszpan Alberto Ci-
fuentes, a 22-letni Jakub Szum-

ski, w którego inwestowano już 
w zeszłym roku (także w młodzie-
żowej reprezentacji Polski) broni 
w rezerwach. Inna sprawa, że 
„Niebiesko-czerwona” młodzież 
także nie zachwyca. Rezerwy 
ostatnio uległy Polonii Bytom 0:2 
(w składzie gliwiczan wystąpili 
aspirujący do gry w pierwszym 
zespole – Janczyk, Docekal, 
Izvolt, Polak i Nieves).

Bilans Piasta w pierwszych pię-
ciu kolejkach Ekstraklasy to trzy 
porażki, dwa remisy, dwie zdo-
byte i dziewięć straconych bra-
mek. Gorzej być już nie może?

Sytuacja Piasta jest trudna, zwłaszcza, że kolejne spotkanie Piast za-
gra na wyjeździe z dobrze dysponowanym beniaminkiem z Bełchatowa. 

KOMENTARZ


