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Tym razem 
porażka Piasta

...strona 7

Ikar już 
prawie bez 

handlu
...strona 6

Pani Natalia mia-
ła pecha. Na 20 
minut zostawiła 

samochód na 
parkingu przy ul. 

Andersa, a gdy 
wróciła, czekała 

na nią blokada 
kół i 150 złotych 

do zapłaty.

Przeczytaj 65 linijek regulaminu,  
zanim wjedziesz na ten parking.

W sobotnim meczu gliwiczanie gładko 
ulegli Śląskowi Wrocław aż 3:0.
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Wybory 2014 – prezentacja kandydatów – Marek Widuch

Michał Szewczyk: – Startował Pan 
już w wyborach prezydenckich. 
Cztery lata temu z  wynikiem 
13,8% zajął Pan czwarte miejsce, 
a do Rady Miasta weszło dwóch 
radnych SLD. Nieudane były też 
wszystkie – od 2005 roku – próby 
dostania się do parlamentu. Nie 
zniechęca się Pan?
Marek Widuch: – Polityka jest 
dla ludzi wytrwałych i trzeba zwy-
czajnie być cierpliwym w tym co 
się robi. Musimy pamiętać, że 
od 2005 roku lewica w Polsce 
przeżywa kryzys i jest w opozycji. 
Moje starty do parlamentu przy-
padły niestety w tym okresie. Je-
stem przekonany, że już niedługo 
lewica będzie zajmować należne 
jej miejsce w naszym życiu po-
litycznym. Teraz jest dobry czas 
aby budować dobry i nowoczesny 
program i zastanowić się co moż-
na i trzeba zmienić w naszym 
mieście i kraju.

 – Słaby wynik SLD w Gliwicach 
cztery lata temu to wynik tenden-
cji ogólnopolskich?
 – Tamten wynik był najlepszym 
wynikiem SLD w województwie 
śląskim, poza Zagłębiem i Czę-
stochową. Ważne, że udało się 
wówczas przekonać blisko 14% 
mieszkańców do naszego pro-
gramu. To jest dobry kapitał 
na start. Będąc cierpliwym 
i konsekwentnym w tym co się 
robi dojdziemy do czasów kiedy 
lewica ponownie będzie jednym 
z głównym rozgrywającym na 
polskiej scenie politycznej. 

 – Jaki wynik będzie dla Pana 
satysfakcjonujący w tym roku?
 – Przynajmniej taki jak w po-
przednich wyborach. To takie 
minimum i kolejny krok, który 
zrobimy we właściwym kierun-
ku. W wyborach do Rady Miasta 
walczymy o przynajmniej czte-
rech radnych. Przypomnę, że na 
początku lat 90 radnych z SLD 
było kilku, a w 1998 roku było 
nas w Gliwicach aż siedemna-
stu. Program z którym idziemy 
do wyborów i proponujemy 
mieszkańcom, dla niektórych 
może być powrotem do tego, 
co było jeszcze przed zmianami 
systemowymi w Polsce. Ale to 
ruch we właściwym kierunku. 
Z naszych badań wynika, że 
wielu wyborców oczekuje po-
wrotu części rozwiązań, które 
wówczas obowiązywały. Oczy-
wiście rozwiązania te muszą 
być dostosowane do współ-
czesności – jak na przykład 
zapewnienie miejsca w żłobku 

dla każdego dziecka, którego 
rodzice zdecydują się na tę 
formę opieki.

 – Często mówi się o dwóch le-
wicach – tej tradycyjnej zwró-
conej ku najuboższym i tej tzw. 
"nowoczesnej" koncentrującej 
się na obyczajowości i prawach 
człowieka. Po jakiej z tych dwóch 
stron określa się Marek Widuch?
 – Nowoczesna Lewica powin-
na być liberalna obyczajowo, 
ale równocześnie musi za-
dbać o najuboższych, czy też 
ludzi, którzy sobie nie radzą 
w gospodarce wolnorynkowej. 
Jestem zwolennikiem tego, że 
miasto powinno interweniować 
w obszarach w których ludzie 
sobie nie radzą, a Państwo jest 
niewydolne.

 – Jednym z Pana pomysłów dla 
Gliwic jest kwestia refundacji 
zabiegów in vitro ze środków 
samorządowych.
 – Miasto jak najszybciej powinno 
przyjąć program zapłodnienia po-
zaustrojowego in vitro. Mnóstwo 
młodych osób ma dzisiaj pro-
blem z posiadaniem potomstwa. 

Taki program im znacznie w tym 
pomoże, gdyż program ogólno-
polski nie załatwia wszystkiego. 
W Gliwicach obecnie nie ma żad-
nego finansowanego przez samo-
rząd programu zdrowotnego. To 
trzeba zmienić i jak najszybciej 
uruchomić takie samorządowe 
programy zdrowotne m.in. szcze-
pienie przeciwko pneumokokom 
dla najmłodszych, badanie wad 
postawy wśród dzieci, badania 
profilaktyczne w kierunku wykry-
wania chorób nowotworowych. 
Takie programy nie są na tyle 
drogie, aby miasto nie mogło 
ich sfinansować. Tym bardziej, 
że takie programy już od dawna 
funkcjonują w wielu miastach 
znacznie biedniejszych od Gliwic.

 – Jak czytam Pana program 
wyborczy, dużo zamierza Pan 
budować. "Wybuduję wiele ki-

lometrów ścieżek rowerowych", 
"nowe place zabaw", "rozpocznę 
budowę prawdziwej obwodnicy", 
"wybuduję nowe wiadukty". Niech 
mnie Pan przekona, że to nie wy-
borcza demagogia.
 – Istnieje możliwość realizacji 
części tych zadań m.in. poprzez 
partnerstwo publiczno-prywat-
ne. Póki co w Gliwicach nie 
korzysta się z tego rozwiąza-

nia. Miasto wnosi odpowiedni 
teren do określonej inwestycji, 
inwestor wnosi kapitał i w ra-
mach tego realizowana jest in-
westycja, która będzie służyła 
mieszkańcom. W przypadku ob-
wodnicy miasta – czytam w ko-
lejnych programach wyborczych 
urzędującego prezydenta, że 
zostanie wybudowana, a cały 
czas mamy jedynie jej krótkie 
odcinki. 

 – Ale postępowanie administra-
cyjne toczy się w tej sprawie od 
wielu lat. Wydaje się, że przy-
najmniej teoretycznie Miasto 
trzyma cały czas pieczę nad tą 
inwestycją.
 – Tak, ale opóźnienie w jej re-
alizacji sięga wielu lat. Gdyby 
ta inwestycja była uznawana 
za priorytetową, to można to 
było zrobić znacznie szybciej 

i sprawniej. W przypadku ta-
kich inwestycji, często osoby 
protestują bo nie odpowiada 
im np. przebieg drogi. Dlatego 
też należało z nimi o tym rozma-
wiać już na etapie wstępnego 
projektu.

 – Proponuje Pan budowę wielo-
poziomowych parkingów w cen-
trum miasta, w jakich miejscach 
mogłyby powstać?
 – Dobrym miejscem jest np. 
plac za Urzędem Miasta na 
skwerze Doncaster. Nic nie stoi 
na przeszkodzie, żeby u góry 
był skwer, a na dole trzypozio-
mowy podziemny parking. Prze-
ciwnicy powiedzą, że w pobli-
żu przebiega Kłodnica. Dzisiaj 
budujemy często na znacznie 
trudniejszym terenie np. na 
morzu. Przy obecnie stosowa-
nych technologiach w budow-
nictwie to nie jest problem. To 
jedynie kwestia odpowiedniego 
projektu i środków finansowych 
które należy na takie zadanie 
przeznaczyć. 

 – Gdyby ze swoich propozycji 
miałby Pan wybrać trzy, na któ-
rych Panu najbardziej zależy, co 
by to było?
 – Pierwszą bardzo ważną 
rzeczą są dla mnie bezpłatne 
przedszkola blisko domu dla 
wszystkich dzieci w wymiarze 
co najmniej 8 godzin dziennie. 
Aby dorównać do standardów 
europejskich powinniśmy za-

pewnić wszystkim dzieciom 
miejsca w przedszkolu. To 
będzie naprawdę niewielki wy-
datek dla miasta w stosunku 
do korzyści jakie można z tego 
uzyskać. W samorządach rzą-
dzonych przez lewicę takie dzia-
łania już są prowadzone.

 – W trakcie ubiegłej kadencji, 
jako radny podejmował Pan dzia-
łania w tym kierunku?
 – Nie, ale obserwowaliśmy jak 
to wygląda w innych samorzą-
dach. Zaczerpnęliśmy go z Czę-
stochowy, gdzie rządzi prezy-
dent z SLD. Takie bezpłatne 
przedszkola funkcjonują tam 
od 1 września tego roku. Drugą 
ważną rzeczą dla mnie i SLD 
jest budownictwo komunalne. 
Miasto powinno włączyć się 
w powiększanie zasobu miesz-
kań komunalnych i w każdym 
roku oddawać co najmniej 50 
małych, jedno i dwupokojowych 
mieszkań, które będą dostępne 
dla młodych ludzi. Będziemy 
mogli w ten sposób ich zatrzy-
mać w mieście. Trzecią ważną 

rzeczą jest stworzenie w Gliwi-
cach – Centrum Nauki wzoro-
wane na centrum Kopernika 
w Warszawie. 

 – To pomysł pojawiający się 
w programach wyborczych kilku 
kandydatów, w tym podejmowany 
był też przez urzędującego pre-
zydenta.
 – Znaczną część działalności 

Zygmunta Frankiewicza oce-
niamy pozytywnie i się z nią 
zgadzamy. Jednak uważamy 
również, że miasto może i po-
winno oferować mieszkańcom 
znacznie więcej niż dotychczas. 
Tym bardziej, że sytuacja finan-
sowa naszego miasta obecnie 
na to pozwala. Ponad dwadzie-
ścia lat rządów tego samego 
prezydenta spowodowało, że 
mieszkańcy Gliwic przestali 
głośno domagać się swoich 
praw. Za kwotę ponad 320 
mln złotych realizujemy obec-
nie halę Gliwice. Środki, któ-
re przeznaczymy najpierw na 
budowę hali, a następnie na 
jej utrzymanie wystarczyłyby na 
realizację większości naszych 
postulatów na minimum 15 lat. 

 – Jeśli w Gliwicach będzie dru-
ga tura, a nie znajdzie się w niej 
Marek Widuch, kto może liczyć 
na Pana poparcie?
 – Dla nas najważniejsza jest 
realizacja części naszych po-
stulatów. Gdyby rzeczywiście 
w Gliwicach była druga tura, 
bez obecności kandydata SLD, 
to będziemy rozmawiać z oby-
dwoma kandydatami. Poprzemy 
zapewne tego kandydata, który 
zagwarantuje realizację przynaj-
mniej części naszych pomysłów 
i postulatów. Przypomnę też 
ciekawy przykład z Chorzowa, 
gdzie cztery lata temu w pierw-
szej turze urzędujący prezydent 
otrzymał 45% poparcie, a jego 
najsilniejszy konkurent zaledwie 
21,5%. W drugiej turze urzędu-
jący Prezydent uzyskał 49,4% 
i przegrał ostatecznie wybory. 
Zatem jak widzimy każdy sce-
nariusz jest możliwy, ale o tym 
ostatecznie zdecydują mieszkań-
cy w głosowaniu 16 listopada.

Program z którym idziemy do 
wyborów i proponujemy mieszkań-

com, dla niektórych może być powrotem 
do tego, co było jeszcze przed zmianami 
systemowymi w Polsce. Ale to ruch we 
właściwym kierunku.

Wywiad  z Markiem Widuchem 
to kolejny z cyklu wywia-

dów, które przeprowadzamy 
ze wszystkimi kandydata-

mi ubiegającymi się  o fotel prezydenta Gliwic.

– Środki, które przeznaczymy najpierw na budowę hali, a następnie na jej utrzymanie wystarczyłyby 
na realizację większości naszych postulatów na minimum 15 lat – uważa Marek Widuch

Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby 
u góry był skwer Doncaster, a na 

dole trzypoziomowy podziemny parking.

    Polityka jest dla ludzi 
wytrwałych 

posłem. Od czasu spadku ogólnopolskich noto-
wań SLD, mimo trzykrotnych prób, bezskutecz-
nie próbował wrócić na Wiejską. W „Miejskiej” 
rozmawiamy z kandydatem na urząd prezyden-
ta Gliwic – radnym Markiem Widuchem.

Choć ma dopiero 39 lat, wyrósł na jednego z najmocniej-
szych polityków lewicy w regionie. Karierę w polityce rozpo-
czął w 1997 roku. Szybko został radnym, a wkrótce także 
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Oczekuj więcej.

Kandydat na Prezydenta Gliwic

Jak wiadomo, start w do-
rosłe życie oraz chęć zało-
żenia własnej rodziny wią-
że się przede wszystkich 
z koniecznością zapew-
nienia sobie i bliskim lo-
kum. Niestety, w przypad-
ku wielu młodych ludzi 
stanowi to problem ciężki 
do pokonania własnymi 
siłami. Trudność znale-
zienia stabilnej pracy oraz 
niski poziom wynagrodzeń, a co 
za tym idzie brak jakiejkolwiek 
możliwości otrzymania kredytu 
na mieszkanie to matnia w jakiej 
znajdują się młodzi ludzie u progu 
życia. Z uwagi na to zakup nowe-
go mieszkania w budownictwie 
deweloperskim jest kompletnie 
nierealny.

Wielu młodych ludzi przed swoim 
powrotem do pracy zadaje sobie 
jedno pytanie „Co zrobić z małym 
dzieckiem? Urlop wychowawczy 
szybko mija, a sytuacja finansowa 
wielu rodzin zmusza wiele kobiet do 
szybkiego powrotu do pracy. Ozna-
cza to dla rodziców konieczność 
oddania swojego dziecka komuś 
pod opiekę i problem z którym 
muszą się zmierzyć. Samorząd 
im w tym niestety nie pomaga 
i nie oferuje wystarczającej ilości 
miejsc w miejskich żłobkach, czy 
przedszkolach. Nie wszyscy mają 
też to szczęście, że w pobliżu swo-
jego miejsca zamieszkania mają 
”babcię” lub kogoś bliskiego, kto 
zajmie się ich dzieckiem. Dla nich 
często jedynym rozwiązaniem jest 
znalezienie opiekunki lub niani, albo 
też drogi prywatny żłobek lub prywat-
ne przedszkole. Niektórzy mówią, 
„załatw sobie najpierw żłobek lub 

Po pierwsze – dach 
nad głową

Babcia czy niania, a może 
żłobek lub przedszkole?

Alternatywą dla takiego 
rozwiązania jest najem 
lokali z rynku wtórne-
go oferowanych przez 
osoby prywatne lub 
firmy bądź budownic-
two TBS. 

Jednakże ceny lokali 
do wynajęcia na rynku 
wtórnym w Gliwicach 
także są bardzo wyso-

kie, często znacznie przewyższające 
ceny mieszkań o podobnym standar-
dzie znajdujących się w miastach 
ościennych. Między innymi z tego 
powodu obserwujemy ciągły spadek 
ilości mieszkańców Gliwic co bez 
wątpienia negatywnie wpływa na 
rozwój i przyszłość naszego miasta.
Chęć zamieszkania w loklu oferowa-

przedszkole, a potem 
dopiero planuj rodzi-
nę”. SLD uważa, że 
łatwo dostępny żłobek 
dla każdego dziecka, 
którego rodzice zde-
cydują się na taką 
formę opieki i bezpłat-
ne przedszkole blisko 
domu powinny być 
standardem, a nie 
luksusem zarezerwo-
wanym tylko dla wybranych. Dobry 
samorząd to taki który zaspakaja 
potrzeby jego mieszkańców, w tym 
także potrzeby rodziców małych 
dzieci. Od tego, czy młodzi ludzie 
decydują się na posiadanie potom-
stwa zależy także przyszłość i rozwój 
naszego miasta. Dlatego w naszym 
mieście należy jak najszybciej wy-
gospodarować dodatkowe miejsca 
w istniejących żłobkach miejskich 
oraz uruchomić nowe placówki tam 

nym przez TBS wiąże się z koniecz-
nością uiszczenia opłaty partycypa-
cyjnej oraz kaucji zabezpieczającej 
pokrycie należności z tytułu najmu 
lokalu. Łącznie stanowi to kwotę 
kilkudziesięciu tysięcy złotych do 
wdania niejako „na start”.

Mieszkania komunalne to jedyna 
rozsądna alternatywa i realna pomoc 
dla młodych ludzi. W chwili obecnej 
ilość lokali oddawanych do użytko-
wania osobom z tzw. „kolejki” jest 
zaledwie kroplą w morzu potrzeb.

Zatem władze Gliwic jak najszyb-
ciej muszą aktywnie włączyć się 
w powiększanie zasobu mieszkań 
komunalnych. W tym celu należy 
wdrożyć Program Budowy Mieszkań 
Komunalnych, tak aby w naszym 
mieście każdego roku powstawało 
minimum 50 nowych lokali w tym 
systemie. Jest to priorytet w walce 
o przyszłość młodych gliwiczan.

gdzie ich obecnie brakuje. 
Należy również zachęcić 
prywatne podmioty do pro-
wadzenia tego typu placó-
wek poprzez odpowiednie 
ich dofinansowanie oraz 
zachęcać pracodawców do 
współpracy przy powoływa-
niu żłobków przy zakładach 
pracy. Podobnie powinno 
być z przedszkolami, któ-
re powinny być bezpłatne 

w wymiarze co najmniej 8 godzin 
dziennie i tym samym umożliwić 
rodzicom spokojne wykonywanie 
codziennych obowiązków zawodo-
wych i być bardziej konkurencyjnym 
na rynku pracy. Dlatego również 
uważam, że „znalezienie wolnego 
miejsca w upragnionym żłobku lub 
przedszkolu musi być osiągalne dla 
wszystkich rodziców małych dzieci” 
i gdy zostanę Radnym zrobię wszyst-
ko aby tak było również w Gliwicach.

Program wyborczy kandydata na prezydenta 
Gliwic, Marka Widucha. Część 1

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Bezpłatne przedszkola blisko domu 
dla wszystkich dzieci w wymiarze co 
najmniej 8 godzin dziennie.
Opowiadam się za budową nowych 
przedszkoli oraz wprowadzenia bezpłat-
nych przedszkoli powyżej ustawowo 
gwarantowanych 5-ciu godzin. Pozwoli to 
rodzicom spokojnie wykonywać obowiąz-
ki zawodowe, a tym samym być bardziej 
konkurencyjnym na rynku pracy. Uwa-
żam, że edukacja przedszkolna powinna 
w całości być finansowana z budżetu.

Zapewnienie miejsca w żłobku dla 
każdego dziecka, którego rodzice 
zdecydują się na tę formę opieki.
Należy wygospodarować dodatkowe 
miejsca w istniejących żłobkach oraz 
uruchomić całkiem nowe placówki 
w dzielnicach w których ich brakuje. 
Celem powinno być szybkie osiągnię-
cie w naszym mieście takiego poziomu 
opieki żłobkowej jak w przypadku opie-
ki przedszkolnej. W tym celu zwiększę 
środki przeznaczone na utrzymanie żłob-
ków miejskich. Dobrym rozwiązaniem 
jest również nawiązanie współpracy 
pracodawców i samorządów przy powo-
ływaniu żłobków przy zakładach pracy.

Dzieci nie wychodzą głodne ze szko-
ły: szklanka mleka i owoce w szkole.
Uważam, że każde dziecko powinno 
otrzymywać w szkole porcję owoców 
oraz szklankę mleka. Szkoła powinna 
propagować zdrowe nawyki żywieniowe.

Wyposażenie każdej szkoły w tablice 
interaktywne.
Polska szkoła powinna być szkołą nowo-
czesną, dobrze wyposażoną, korzysta-
jącą z interaktywnych metod nauczania. 
Tablica interaktywna umożliwi prowa-
dzenie przez nauczycieli lekcji w formie 
interesującej dla uczniów.

Odbudowa szkolnictwa zawodowego 
we współpracy z przedsiębiorcami.
W latach 90-tych szkolnictwo zawodowe 
zostało skazane na zagładę jako rzekomy 
anachronizm. Od 1989 roku liczba szkół 

zawodowych w Polsce zmniejszyła się 
o 42 proc. Dzisiaj następuje rehabilita-
cja szkolnictwa zawodowego dającego 
absolwentom konkretne umiejętności 
potrzebne na rynku pracy. Państwo 
i samorządy powinny prowadzić poli-
tykę wspierania i promowania eduka-
cji zawodowej. Proponuję współpracę 
szkół zawodowych z zakładami pracy, 
co zapewni uczniom perspektywę pewnej 
pracy w wyuczonym zawodzie.

Przywrócenie zlikwidowanych sto-
łówek szkolnych.
W ostatnich latach w wielu szkołach 
doszło do likwidacji szkolnych stołówek 
i przekazaniu ich obowiązków firmom 
cateringowym. Często oznaczało to ob-
niżenie jakości żywienia oraz podwyżkę 
cen. Opowiadam się za modelem, w któ-
rym posiłki przygotowywane są na terenie 
szkoły. Posiłki powinny być pod ścisłą 
kontrolą dietetyczną, aby zapobiegać 
otyłości i niedożywieniu. Dzieci powinny 
być odżywiane, a nie zapychane śmiecio-
wym jedzeniem. Szkolna stołówka pełni 
również funkcję socjalną, wyrównującą 
szanse. Dzięki jej funkcjonowaniu każde 
dziecko może otrzymać ciepły posiłek.

Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych 
dla uczniów.
Uważam, że pełnowartościowa szkoła 
to taka, która zapewnia dzieciom opiekę 
w godzinach pracy rodziców. Proponuje, 
żeby nasz samorząd finansował zajęcia 
świetlicowe oraz bogatą ofertę zajęć po-
zalekcyjnych (zarówno dla dzieci zdolnych 
jak i mających problemy w nauce). To 
najlepsza forma wyrównywania szans 
rozwojowych dzieci.

NAUKA I KULTURA
Utworzenie Centrum Nauki „Mały 
Kopernik” w Gliwicach.
To naukowy „Orlik”, który wyrówna 
szanse rozwoju młodych gliwiczan 
w porównaniu z młodymi mieszkańca-
mi innych dużych ośrodków. Centrum 
Nauki „Kopernik” w Warszawie okazało 
się gigantycznym sukcesem. Chcę, aby 
również w naszym mieście dzieci mia-
ły dostęp do podobnej placówki, która 
w nowoczesny i atrakcyjny sposób będzie 
popularyzować naukę.

Rozwój i upowszechnianie uniwer-
sytetów trzeciego wieku.
Miasto powinno wspierać aktywność in-
telektualną seniorów poprzez dotowanie 
uniwersytetów trzeciego wieku. Władze 
miasta powinny korzystać z wiedzy i do-
świadczenia gliwickich seniorów.

Reaktywacja domów kultury oraz 
tworzenie domów kultury seniora 
– miejsc, gdzie seniorzy będą mo-
gli rozwijać swoje zainteresowania 
i spędzać czas z innymi.
Największym problemem osób starszych 
jest samotność. Domy Kultury z ofertą 
dedykowaną specjalnie dla seniorów 
są dobrym pomysłem na zapewnienie 
im możliwości kontaktu z rówieśnikami, 
a także spotkań międzypokoleniowych. 
Dom Kultury Seniora będzie łączył funkcję 
kulturową z funkcją socjalizacyjną.

Kursy obsługi komputera i Internetu 
dla seniorów.
Wykluczenie cyfrowe seniorów jest jed-
nym z największych problemów współ-
czesności. Zadaniem władz publicznych 
powinno być przeciwdziałanie temu. 
Dlatego miasto powinno organizować 
kursy obsługi komputerów i Internetu, 
a także obsługi nowoczesnych sprzętów 
elektronicznych, tak aby seniorzy mogli 
w pełni korzystać ze wszystkich możli-
wości współczesnego świata.

Organizowanie imprez miejskich 
w porach przyjaznych dla senio-
rów i w miejscach łatwo dostępnych 
dzięki możliwości dojazdu komuni-
kacją publiczną.
Miasto nie jest tylko dla młodych, zdro-
wych i bogatych, a oferta kulturalna insty-
tucji kultury powinna być dostosowana do 
potrzeb wszystkich grup mieszkańców. 
Część imprez miejskich powinna być 
dedykowana dla osób starszych. Takie 
imprezy powinny odbywać się w dogod-
nych porach i miejscach do których łatwo 
dotrzeć komunikacją miejską.

Ochrona placówek kultury przed 
likwidacją.
Jestem przeciwny likwidacji jakiejkolwiek 
instytucji kultury. Placówki z problemami 
powinny być restrukturyzowane, a nie 
zamykane pod pretekstem oszczędności.

MĄDRZE

Magdalena
Rynkiewicz

Bernard
Fic
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Mundurowi jednak 
także mają związane 
ręce. Z taką sytuacją 
zmagano się już 
w innych miastach 
Polski. Problem leży 
w luce prawnej. 

O całej sprawie 
informowaliśmy już 
w zeszłym roku, ale 
problem nadal jest 
aktualny. Gliwicka 
policja otrzymuje 
w tej sprawie zgło-
szenia w każdym 
miesiącu. 

Kiedyś stawiali tu auta wojsko-
wi z pobliskiej jednostki, więc 
rok temu do pilnowania parkin-
gu wynajęto firmę ParkPartner. 
Teraz spółdzielnia ma spokój, 
mieszkańcy wolne miejsca par-
kingowe, a kierowcy, którzy dali 
się złapać w pułapkę, lżejsze 
portfele. Prawdziwym benefi-
cjentem jest jednak ParkPart-
ner, który zgarnia całą sumę 
z uiszczanych kar.

Scenariusz jest prosty i powta-

rza się przynajmniej kilka razy 
w miesiącu. Na parkingu za bu-
dynkami przy ul. Armii Ludowej 
i Gwardii Ludowej kierowca spo-
za osiedla zostawia samochód. 
Nie zauważa umieszczonej na 
wjeździe tablicy. A może ją na-
wet widzi, ale nie czyta tego 
co tam napisano. Drobnym 
drukiem, kilkadziesiąt zdań. 
Regulamin na dobre kilka minut 
lektury, a w nim m.in: „opłata 
dla osób nieuprawnionych wy-
nosi 150 złotych”. Gdy wraca, 

ści: terenu spółdzielni i samo-
chodu nieprawidłowo parku-
jącego kierowcy. A pomiędzy 
nimi tworzy się przestrzeń 
dla prowadzenia biznesu, jak 
w przypadku ParkPartner. Gli-
wicka policja podkreśla, że 
taki "zablokowany" kierow-
ca ma prawo zdjąć blokadę 
i wnieść sprawę o ogranicze-
nie korzystania z własności. 
Kilka miesięcy postępowania 
sądowego i... może się uda. 
Sądy parokrotnie przychylały 

czeka już na niego pracownik 
ParkPartner i żąda uiszczenia 
kary. Kierowca dębieje, pró-
buje się tłumaczyć i albo dla 
świętego spokoju płaci, albo na 
miejsce wzywana jest policja. 

„Na kole blokada, podszedł jakiś goryl i zażądał 150 zł”

Pułapka na kierowców

dokończenie na str. 5

Pani Natalia miała pecha. Na 20 minut 
zostawiła samochód na parkingu przy 
ul. Andersa, a gdy wróciła, czekała na 
nią blokada kół i 150 złotych do zapłaty. 

nie przewidział wprost kary za 
nielegalne zamontowanie blo-
kady. Dochodzi do konfliktu 
przepisów – prawa do własno-

się do stanowiska kierowców, 
powołując się na zasady współ-
życia społecznego. Choć ponoć 
i ParkPartner dochodził w ten 
sposób swoich praw. Spół-
dzielni przedstawił całą listę 
wygranych procesów. 

Blokadę na koła samochodów 
może zakładać w świetle pol-
skiego prawa tylko Straż Miej-
ska i Policja. Ale ustawodawca 

 – Moja siostra pozostawiła sa-
mochód na parkingu na ok 20 
minut i udała się do swojego 
pracodawcy celem dostarcze-
nia zwolnienia lekarskiego na 
swojego syna. Gdy wróciła pod-
szedł do niej jakiś "goryl" – bo 
inaczej nie da się nazwać pana 
o "słusznej posturze" przypa-
kowanego, wytatuowanego 
w jakimś sweterku i dżinsach 
– i oznajmił, że jak zapłaci 150 
złotych, to zdejmie blokadę, bo 
to jest teren prywatny – relacjo-
nuje Pan Piotr, nasz Czytelnik. 
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moduł reklamowy
tej wielkości

kosztuje tylko

78 zł
netto

Szczegóły na
www.gazeta-miejska.pl

NOWY ADRES 

W GLIWICACH

Decyzja o współpracy z Park-
Partner wypłynęła ze strony 
mieszkańców osiedla. Powód 
był prozaiczny, na parkingu 
miejsca zajmowali pracownicy 
pobliskiej jednostki wojskowej. 
Miejscowa spółdzielnia posta-
nowiła zatem wziąć sprawy 
w swoje ręce. Na początku 
miał być szlaban, ale jest dro-
gi w eksploatacji, często się 
psuje i można go łatwo znisz-
czyć. Ktoś polecił rozwiązanie 
z Katowic. Zawarto umowę na 
czas nieokreślony z miesięcz-
nym terminem wypowiedzenia. 

 – Nic nie musieliśmy płacić, 
wszystkie oznaczenia, tablice, fir-
ma wzięła na swój koszt – mówi 
Ewa Czyż, prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Zachodnia”. 

ciąg dalszy ze str. 4

ka Gdy była blokada udawali, że 
są gośćmi – mówi Ewa Czyż. – 
Ale ParkPartner mógłby częściej 
przyjeżdżać. Powinni tu być dwa 
razy w tygodniu, jak odpuścili 
w wakacje, to parking został 
znowu zajęty – podkreśla.

Ponoć jeśli kierowca wskaże, 
że był na poczcie, u fryzjera, czy 
w inny sposób korzystał z usług 
dostępnych na osiedlu, blokada 
zostanie zdjęta i żadnej kary nie 
będzie. Ponoć – bo tak twier-
dzi spółdzielnia, a w relacjach 
oburzonych kierowców wygląda 
to inaczej.

 – Na nic zdały się prośby i tłu-
maczenia. Pan był – ujmę to de-

Mieszkańcy otrzy-
mali specjalne karty 
parkingowe. Od 
tamtej pory to znak 
rozpoznawczy kto 
jest „swój”, a kto 
parkuje nielegalnie. 
Są jeszcze specjalne 
karty dla gości. 

 – W ciągu tego roku było już 
zdecydowanie więcej wolnych 
miejsc parkingowych. Ale woj-
sko podeszło do sprawy spryt-
nie. Załatwili sobie takie karty. 
Dla niektórych to była przykryw-

likatnie – bardzo stanowczy. Na 
tyle stanowczy, by wystraszyć 
i doprowadzić do płaczu cho-
rego 8-latka – mówi pan Piotr. 
Jest jednym z tych, którzy opłaty 
nie uiścili. Sprawę zgłosił do 
prokuratury.

 – Nie przeszkadzają Państwu 
kontrowersje wokół ParkPart-
ner? – pytamy w spółdzielni.

 – Jeśli coś jest nie tak, to niech 
policja albo inne organy zakażą 
im tej działalności. Na razie oni 
ją prowadzą, a my z tego troszkę 
korzystamy – podsumowuje Czyż.

Michał Szewczyk
(imiona kierowców zostały zmienione)

Przy wjeździe na osiedle sporych rozmiarów 
tablica informuje o konieczności zapoznania się 

z regulaminem, który składa się z... 65 linijek 
zapisanych drobnym maczkiem.

– W ciągu tego roku było zdecydowanie więcej wolnych miejsc parkingowych 
– mówi Elżbieta Czyż, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachodnia”

Opel szuka  
pracowników
Gliwicka fabryka Opla szykuje się do produkcji nowej ge-
neracji Astry. To spowoduje konieczność przejścia z trybu 
dwuzmianowego na trzyzmianowy i pozwoli na zatrudnienie 
300 nowych pracowników.

Produkcja nowej Astry ma 
ruszyć dopiero pod koniec 
przyszłego roku, ale nowi pra-
cownicy mają zacząć pracę już 
na początku 2015 roku. 

Gliwicki zakład 
General Motors 
Manufacturing 
Poland szuka osób 
chętnych do pracy 
na stanowiskach 
produkcyjnych.

Na całej trzeciej zmianie praco-
wać ma ok. 800 osób. Oprócz 
nowo zatrudnionych, do Gli-
wic zostanie ściągniętych ok. 
300 osób z fabryki w Tychach 
(dawna fabryka silników Isuzu, 
należąca od listopada 2013 
roku do General Motors). 

Do gliwickiego zakładu zosta-
ną ściągnięci także pracowni-
cy, którzy do tej pory delego-
wani byli do pracy w innych 
fabrykach General Motors  
w Europie.

Informacja o produkcji nowej 
Astry w Gliwicach pojawiła 
się rok temu. W maju tego 
roku General Motors ujawnił, 
że gliwicki zakład na ten cel 
otrzyma 150 milionów euro. 
Jednocześnie, firma zdecydo-
wała się wyłożyć 550 milinów 
euro na zamknięcie swojej fa-
bryki w niemieckim Bochum. 
Taki zabieg podyktowany jest 
kryzysem na rynku motoryza-
cji. Marka liczy na zwiększenie 
rentowności.

(msz)
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PO YCZKA HIPOTECZNA

BEZ BIK i KRD

DO 50% WARTO CI

NIERUCHOMO CI

AKCEPTUJEMY

ZAJ CIA KOMORNICZE
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TEL. 515-299-985

Gliwice ul. Zwycięstwa 14
do

 2
4 

h

ju
ż od

6% Potrzebujesz
gotówki?

POŻYCZKI ODDŁUŻENIA

KREDYT

zapytaj o możliwość
zawieszenia rat

tel. 32 231 00 71
tel. 32 330 44 61

ZADZWOŃ

na dowolny cel
z komornikiem

niezależnie od BIK
bez wstepnych opłat

czynne
9-17

Ostatnie lata dla wybudowane-
go w 1928 roku budynku nie 
należały do tłustych. Obiekt 
przeszedł gruntowną moderni-
zację, ale klientów było jak na 
lekarstwo. Handlowcy – nawet 
jeśli się pojawiali – szybko re-
zygnowali i zamykali biznes. 

 – Przy ul. Zwycięstwa bank goni 
bank, brakowało klientów, m.in. 
dlatego zdecydowaliśmy się 
na udostępnienie powierzchni 
dużemu najemcy. Trzeba było 
"stanąć na nogi" i zacząć żyć 
– mówi Beata Cierpiał z Domu 
Handlowego "IKAR" A.C. Salich 
Sp. z o.o., administratora i wła-
ściciela obiektu.

Ikar już prawie bez handlu
Na większe zakupy 

do „Ikara” już się 
nie wybierzemy. 
Cztery z pięciu 

pięter domu handlo-
wego przy ul. Zwy-

cięstwa od kilku 
miesięcy zajmuje 
firma Hybris So-

ftware. To szansa 
dla dotychczas 

kiepsko prosperu-
jącego obiektu, ale 
czy także dla samej 

ul. Zwycięstwa?

Fo
t.

Łu
ka

sz
 G

aw
in

Budynek zaprojektowany przez 
Justusa Fiedlera został wznie-
siony w 1928 roku. Był to pierw-
szy dom handlowy w Gliwicach, 
a jego modernistyczna bryła ar-
chitektoniczna wyznaczała trendy 
dla kolejnych budowli przezna-
czonych do prowadzenia dzia-
łalności handlowej. Przed wojną 
obiekt funkcjonował pod nazwą 
DeFaKa-Kaufhaus, a do 1933 
roku był własnością globalnego 
koncernu F.W. Woolworth Co. 
Pod pieczę obecnego właścicie-
la, spółki Dom Handlowy "Ikar" 
A.C. Salich obiekt przeszedł na 
początku lat 90 XX wieku.

Na początku 2014 
roku rozwiązane zo-
stały umowy najmu 
z dotychczasowymi 
najemcami, a na 
cztery piętra budyn-
ku (od pierwszego 
do czwartego) wpro-
wadziła się firma 
z branży IT – Hybris 
Software.
 – Decyzja o wyborze „Ikara” 
na nową siedzibę Centrum 
Rozwoju oprogramowania 

związana jest z polityką firmy 
Hybris, która zawsze wybiera 
lokalizacje w centrach miast. 
Dzięki temu nasi pracownicy 
mają zapewniony dostęp do 
miejskiej infrastruktury, a sama 
firma staje się realnie częścią 
miejskiego życia – mówi Rafał 
Bałaga, dyrektor zarządzający 
hybris Poland. – Dodatkowym 
atutem miejsca były otwarte 
przestrzenie, pozwalające za-
projektować biuro w pełni do-
stosowane do naszych potrzeb 
– dodaje.

W tej chwili w "Ikarze" nie ma 
już wolnych przestrzeni do 
wynajęcia. Oprócz Hybris So-

ftware, na parterze działalność 
prowadzi laboratorium fotogra-
ficzne i drogeria. Nadal jest też 
kręgielnia. Na piątym piętrze 
oprócz sekretariatu obiektu, 
pozostaje jeszcze trzech mniej-
szych najemców. 

Jednak, o ile „Ikar” 
ciężki okres ma już 
za sobą, o tyle py-
tanie czy te zmiany 
ożywią ul. Zwycię-
stwa – pozostaje 
otwarte.

(msz)

Brutalne pobicie 
na Wrocławskiej

Sześciu napastników dotkliwie pobiło 
przypadkowo spotkanego młodego męż-
czyznę w okolicach przystanku autobuso-
wego przy ul. Wrocławskiej w Gliwicach. 
W chwili interwencji policji 18-latek był 
już nieprzytomny. Z urazami wewnętrzny-
mi i ranami ciętymi trafił do szpitala.

We ubiegły wtorek, w nocy, 
w trakcie patrolu jeden 
z mundurowych spostrzegł 
podejrzany ruch za przystan-
kiem autobusowym przy Wro-
cławskiej. Patrol natychmiast 
zawrócił. Policjanci zobaczyli 
mężczyzn kopiących leżą-
cego człowieka. Gdy tylko 
czterej sprawcy zauważyli 
radiowóz, zaczęli uciekać. 
Mundurowi skoncentrowali 
się na najważniejszym, czyli 
udzieleniu pomocy nieprzy-
tomnej ofierze. 

Ze śladów wyni-
kało, że napastni-
cy kopali i skakali 
po leżącym męż-
czyźnie. Młody 
człowiek został 
też zraniony po-

tłuczoną butelką. 
Wezwano pogotowie ratunko-
we oraz posiłki do przeczesy-
wania okolicy.

W czasie pościgu policjanci 
przejrzeli zapisy monitoringu 
miejskiego. Okazało się, że 
kamery nagrały sprawców, gdy 
ci wsiadali do fiata seicento, 
który po nich przyjechał. Usta-
lono numery rejestracyjne sa-
mochodu. Kryminalni szybko 
wyjaśnili sprawę. 

Wszyscy sprawcy 
zostali zatrzyma-
ni. Mają od 17 do 
21 lat.
Stan pobitego nastolatka 
się poprawia i jego życiu nie 
zagraża niebezpieczeństwo.
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Niesieni niesamowitym zwycię-
stwem nad mistrzem kraju, gli-
wiczanie jechali na Dolny Śląsk 
w dobrych humorach. Tym ra-
zem ich rywalem był Śląsk Wro-
cław, w barwach którego gra 
Sebastian Mila, jeden z boha-
terów niedawnego zwycięstwa 
nad Niemcami w eliminacjach 
do Mistrzostw Europy.

Skupieni na powstrzymywaniu 
reprezentacyjnego pomocnika, 
gliwiczanie zapomnieli o snaj-
perze Śląska – Flavio Paixao. 
O ile w pierwszej połowie gliwi-
czanie prezentowali się solidnie 
w defensywie, o tyle w drugiej 
już było znacznie gorzej.
 
Już w minutę po wznowieniu gry, 
na prowadzenie wyszli gospo-
darze. Błąd bramkarza Piasta 
Jakuba Szmatuły wykorzystał Pa-
ixao. Portugalczyk podwoił swój 
dorobek strzelecki cztery minuty 
później. Tym razem zawahał się 
Piotr Brożek, który przypuścił fut-
bolówkę pod swoim butem. Poza 
błędami w defensywie, wynikają-
cymi z braku koncentracji, suro-
wo oceniona powinna zostać tak-

Nie udało się gliwiczanom powtórzyć wyczynu z meczu z Legią 
i ograć renomowanego rywala. W sobotnim meczu gliwiczanie 
gładko ulegli Śląskowi Wrocław aż 3:0. We Wrocławiu z do-
brej strony pokazali się kibice Piasta, którzy z trybun złożyli 
życzenia urodzinowe trenerowi Garcii.

Fatalny mecz w wykonaniu Górnika 
Zabrze. W meczu 12. kolejki Ekstrakla-
sy, „trójkolorowi” ulegli u siebie Wiśle 
Kraków aż 0:5.

Fo
t.

 g
or

ni
kz

ab
rz

e.
pl

Nieudany prezent Garcii

że gra ofensywna gliwiczanom, 
którzy atakowali sporadycznie 
i jakby od niechcenia. 

W 72 minucie wynik meczu usta-
lił Robert Pilch, który wykorzystał 
znakomite prostopadłe podanie 
z linii pomocy. Ładne i składne 
akcje wrocławian w zestawieniu 
z powolną i schematyczna grą 
Piasta umiejętnie obrazowały 
znaczną różnicę klas pomiędzy 
obiema drużynami.

 – Był to mecz, w którym w pierw-
szej połowie nie mieliśmy tylu 
problemów co w drugiej, kontrolu-
jąc posunięcia rywala. W drugiej 
części gry zabrakło nam jednak 

koncentracji i podarowaliśmy Ślą-
skowi dwa prezenty – powiedział 
Angel Perez Garcia.

Trener Piasta podziękował 
także sporej grupie kibiców 
z Gliwic, którzy dopingowali 
swoich ulubieńców we Wrocła-
wiu i z trybun złożyli życzenia 
urodzinowe Hiszpanowi. 

 – Jest to dla mnie smutny 
dzień, mimo że kibice przecież 
złożyli mi fantastyczne życzenia 
z trybun i świetnie dopingowali. 
Ale wynik nie dopisał i trudno 
mi się cieszyć. Bo chciałem dla 
nich wygrać ten mecz! – zakoń-
czył Hiszpan. (mpp)
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Górnik popłynął z Wisłą

Takiego pogromu w Zabrzu nie 
spodziewał się nikt. Mający 
szansę na objęcie pozycji li-
dera w przypadku wygranej, 
zabrzanie zostali sprowadze-
ni na ziemię przez efektownie 
grających gości z Krakowa.

W pierwszej połowie nic nie 
wskazywało na taki pogrom 
w wykonaniu "Wiślaków". Co 
prawda krakowianie wyszli na 
prowadzenie w 39 minucie 
po golu Semira Stilica, jed-
nak obie drużyny prezentował 
zbliżony poziom, nawet jeśli 
Wisła atakowała częściej 
i śmielej.
 
Kompletna dominacja gości 
przypadła za to na drugą od-
słonę spotkania. Strzelanie 
wznowił już w 48 minucie 
Paweł Brożek, wprowadzo-
ny w przerwie przez trenera 
Smudę. Były szkoleniowiec 
reprezentacji miał "nosa" 
co do tej zmiany – napast-
nik Wisły 12 minut później 
zdobył kolejną bramkę, dobi-
jając strzał Boguskiego, przy 
biernej postawie defensywy 
Górnika.

W 78 minucie kibice gospoda-
rzy porzucili jakiekolwiek na-
dzieje na wywalczenie choćby 
punktu w starciu z Wisłą. Na 
listę strzelców ponownie wpi-
sał się rewelacyjny tego dnia 
Stilic, który mógł śmiało kon-
kurować z Brożkiem o miano 
zawodnika meczu.
 
Wisła nie poprzestała na 
czterech bramkach. Na 
sześć minut przed końcem 
swojego hat-tricka skomple-
tował Brożek, z niewielkiej 
odległości pakując futbolów-

kę do pustej bramki po ze-
społowej akcji przyjezdnych.

 – W pierwszym rzędzie chcie-
liśmy przeprosić kibiców. Oni 
dopingowali nas do samego 
końca i należy im się szacu-
nek. Pierwsza polowa spotka-
nia nie zapowiadała tego, co 
zdarzyło się później. Mieliśmy 
swoje szanse bramkowe i nie 
spodziewaliśmy się takiego 
obrotu sprawy – powiedział 
po meczu Rafał Kosznik, 
obrońca Górnika.

Zabrzanie szansę na rehabi-
litację będą mieli już w naj-
bliższy piątek w Bełchatowie, 
gdzie zagrają z tamtejszym 
GKS. 
 (mpp)
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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.

Film opowiada historię adwokata Hanka Palmera (Robert Downey 
Jr.) powracającego w rodzinne strony na pogrzeb matki. Na miejscu 
dowiaduje się, że jedynym podejrzanym w sprawie zabójstwa kobiety 
jest jej mąż — miejscowy sędzia (Robert Duvall). Hank musi poradzić 
sobie z wieloletnią rozłąką z rodzi-
ną i dystansem emocjonalnym, 
a także stoi przed trudnym zada-
niem dotarcia do prawdy i poznania 
prawdziwego przebiegu wydarzeń.

środa - 22.10

Muzeum Górnictwa Węglowego 
w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, tel. 32 
630-30-91
• wystawa – „Co kraj to obyczaj, 
co rodzina to zwyczaj” – przesądy i 
wierzenia w obrzędowości rodzinnej 
na Śląsku (do 19 grudnia 2014 r.)

Muzeum Miejskie w Zabrzu, ul. 
Powstańców Śląskich 3 tel. 32 
271-70-56
• wystawa – „Wspomnienie”, 
poświęcone twórczości Krystyny 
Jędrzejowskiej-Nowak i Romualda 
Nowaka. (do 10.01.2015 r.)

Galeria Muzeum Miejskiego Café 
Silesia – Zabrze, ul. 3 Maja 6, tel. 
32 777-05-01
• wystawa – „Zabrzański plener ma-
larski” – dzieła malarskie artystów 
i studentów, związanych z dwoma 
uczelniami artystycznymi – ASP w 
Katowicach i ASP we Wrocławiu oraz 
wychowanków Klubu ZSM „Pastel”. 

Zamek Piastowski – Gliwice, ul. 
Pod Murami 2, tel. 32 231-44-94
• wystawa – Przeszłość powiatu 
gliwickiego. Vademecum archeolo-
giczne (do 31 grudnia 2014 r.) 
• wystawa – Zapomniane dwory 
Górnego Śląska (do grudnia 2014 r.)

Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 8a, tel. 32 231-08-54
• wystawa – Szedłem naprzeciw 
czarnemu potokowi (do 31.12.2014)

Radiostacja Gliwice – Gliwice, ul. 
Tarnogórska 129 tel. 32 332-47-42
• wystawa – Zagłada polskich elit. 
Akcja AB – Katyń (do końca listopada)

Miejska biblioteka Publiczna, Filia 
nr 2 – Zabrze ul. Bytomska 28
• wystawa Centrum Scenografii 
Polskiej Oddziału Muzeum Śląskie-
go w Katowicach – „Kostium dla 
miasta” – prezentacja projektów 
kostiumów, wystawa fotograficzna, 
projekcja filmu (do 31.10)

Miejska Biblioteka Publiczna, Filia 
nr 12 – Zabrze ul. Wyzwolenia 2
Festiwal „Widzisz, co mówię ?” 
Obchody Dnia Białej Laski.

• 16.00 – Czytelnia sztuki z audio-
deskrypcjom i napisami dla niesły-
szących. Tematem spotkania będzie 
twórczość Rembrandta Harmenszo-
ona van Rijna inspirowane książką 
Zaide Smith „O pięknie”.

Galeria "Perkoz" MBP, Filia nr 5 – 
Gliwice ul. Perkoza 12
• wystawa: Malarstwo i Grafika – 
Spotkanie pokoleń (do 31.10)

Stacja Artystyczna Rynek – Gliwice 
Rynek 4-5, tel. 500-170-516 
• 18.00 – 21.00 Kursy ALFA Dla 
Młodzieży (wstep wolny)

Centrum Organizacji Kulturalnych 
– Gliwice, ul. Studzienna 6 tel. 32 
775-20-53
• „Terytoria Czasu” – wystawa ma-
larstwa Anny Bochenek (do 26.10)
• 18.00 "Muzyka słowiańska" Ana-
tola Tchmela – koncert piosenek z 
Białorusi

Gliwicki Teatr Muzyczny – Gliwi-
ce, ul. Nowy Świat 55/57 tel. 32 
230-49-68
• 10.00 /Scena GTM przy Nowym 
Świecie/ Pinokio – musical dla dzie-
ci w 2 aktach

Teatr Nowy – Zabrze, Plac Teatralny 
1 tel. 32 271-32-56
XIV Festiwal Dramaturgii Współczesnej

• 18.30 – Enron
• 21.00 The Dumplings – koncert 
(Restauracja Impresja)

Kino Studyjne AMOK – Gliwice, ul. 
Dolnych Wałów 3, tel. 32 231-56-99
• 14.00 – Mary's Land. Ziemia 
Maryi • 15.45, 18.00 Bogowie • 
16.00 – Geograf Przepił Globus • 
18.15 – Jeziorak • 20.00 – Brud • 
20.15 – Służby Specjalne

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4, tel. 32 271-62-91
• 18.00, 20.00 – Młode Wino

czwartek - 23.10
Muzeum Górnictwa Węglowego 
w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, tel. 32 
630-30-91
• wystawa – „Co kraj to obyczaj, 
co rodzina to zwyczaj” – przesądy i 
wierzenia w obrzędowości rodzinnej 
na Śląsku (do 19 grudnia 2014 r.)

Galeria Muzeum Miejskiego Café 
Silesia – Zabrze, ul. 3 Maja 6, tel. 
32 777-05-01
• wystawa – „Zabrzański plener ma-
larski” – dzieła malarskie artystów 
i studentów, związanych z dwoma 
uczelniami artystycznymi – ASP w 
Katowicach i ASP we Wrocławiu oraz 
wychowanków Klubu ZSM „Pastel”.
• 17.00 „Dizajn po ślonsku” wy-
stawa promująca dizajn, kulturę i 
gwarę naszego regionu

Zamek Piastowski – Gliwice, ul. 
Pod Murami 2, tel. 32 231-44-94
• wystawa – Przeszłość powiatu 
gliwickiego. Vademecum archeolo-
giczne (do 31 grudnia 2014 r.) 
• wystawa – Zapomniane dwory 
Górnego Śląska (wystawa dostępna 
do grudnia 2014 r.)

Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 8a, tel. 32 231-08-54 

• wystawa – Szedłem naprzeciw 
czarnemu potokowi (do 31.12)

Radiostacja Gliwice – Gliwice, ul. 
Tarnogórska 129 tel. 32 332-47-42
• wystawa – Zagłada polskich elit. 
Akcja AB – Katyń (do końca listopada)

Młodzieżowy Dom Kultury w Gli-
wicach – Bojków, ul. Parkowa 5 
• 9.00 – VIII Gliwickie Spotkania 
Tęczowe w ramach Festiwalu Twór-
czości Osób Niepełnosprawnych

Miejska biblioteka Publiczna, Filia 
nr 2 – Zabrze ul. Bytomska 28
• wystawa Centrum Scenografii 
Polskiej Oddziału Muzeum Śląskie-
go w Katowicach – „Kostium dla 
miasta” – prezentacja projektów 
kostiumów, wystawa fotograficzna, 
projekcja filmu (do 31.10)

Galeria "Perkoz" MBP, Filia nr 5, 
Gliwice ul. Perkoza 12
• wystawa: Malarstwo i Grafika – 
Spotkanie pokoleń (do 31.10)

Śląski Jazz Club – Gliwice, plac 
Inwalidów Wojennych 1 tel. 503-
806-535

• 20.00 Jazz Bar Trio - koncert

Centrum Organizacji Kulturalnych 
– Gliwice, ul. Studzienna 6 tel. 32 
775-20-53
• „Terytoria Czasu” – wystawa ma-
larstwa Anny Bochenek (do 26.10)

Stacja Artystyczna Rynek – Gliwice 
Rynek 4-5, tel. 500-170-516 
•18.00-21.00 – Czwartki z Zasa-
dami (gry planszowe, karciane, 
bitewne, wstęp wolny)
•16.00-17.45 – Kreatywne Zajęcia 
Plastyczne (obowiązują zapisy na miej-
scu lup na adres sar@gtwgliwice.pl)

Teatr Nowy – Zabrze, Plac Teatralny 
1 tel. 32 271-32-56
XIV Festiwal Dramaturgii Współczesnej

• 09.00 i 19.00 – Ony 

Kino Studyjne AMOK – Gliwice, ul. 
Dolnych Wałów 3, tel. 32 231-56-99
• 14.00 – Mary's Land. Ziemia 
Maryi • 15.45, 18.00 Bogowie • 
16.00 – Geograf Przepił Globus • 
18.15 – Jeziorak • 20.00 – Brud • 
20.15 – Służby Specjalne

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4, tel. 32 271-62-91
• 18.00, 20.00 – Młode Wino

piątek - 24.10

Muzeum Górnictwa Węglowego 
w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, tel. 32 
630-30-91
• wystawa – „Co kraj to obyczaj, 
co rodzina to zwyczaj” – przesądy i 
wierzenia w obrzędowości rodzinnej 
na Śląsku (do 19 grudnia 2014 r.)

Galeria ART-STUDIO – Gliwice, ul. 
Kaczyniec 26

• 18.00 wernisaż fotografii Rafała 
Placka pt. Portrety Reżyserów 39. 
Festiwalu Filmowego w Gdyni Wy-
stawa z okazji 25 – lecia działalności 
firmy ART-STUDIO (do 30.10)

Muzeum Miejskie w Zabrzu, ul. 
Powstańców Śląskich 3 
• wystawa – „Wspomnienie”, 
poświęcone twórczości Krystyny 
Jędrzejowskiej-Nowak i Romualda 
Nowaka. (do 10.01.2015 r.)

Galeria Muzeum Miejskiego Café 
Silesia – Zabrze, ul. 3 Maja 6
• wystawa – „Zabrzański plener ma-
larski” – dzieła malarskie artystów 
i studentów, związanych z dwoma 
uczelniami artystycznymi – ASP w 
Katowicach i ASP we Wrocławiu oraz 
wychowanków Klubu ZSM„Pastel”.
•„Dizajn po ślonsku” wystawa 
promująca dizajn, kulturę i gwarę 
naszego regionu

Zamek Piastowski – Gliwice, ul. 
Pod Murami 2, tel. 32 231-44-94
• wystawa – Przeszłość powiatu 
gliwickiego. Vademecum archeolo-
giczne (do 31 grudnia 2014 r.) 
• wystawa – Zapomniane dwory 
Górnego Śląska (do grudnia 2014 r.)

Czytelnia Sztuki – Willa Caro, Gli-
wice ul. Dolnych Wałów 8a
• wystawa Magi Sokalskiej „Elegant”

Radiostacja Gliwice – Gliwice, ul. 
Tarnogórska 129 tel. 32 332-47-42
•wystawa – Zagłada polskich elit. 
Akcja AB – Katyń (do końca listopada)

Centrum Organizacji Kulturalnych 
– Gliwice, ul. Studzienna 6 

• „Terytoria Czasu” – wystawa ma-
larstwa Anny Bochenek (do 26.10)

Miejska biblioteka Publiczna, Filia 
nr 2 – Zabrze ul. Bytomska 28
• wystawa Centrum Scenografii 
Polskiej Oddziału Muzeum Śląskie-
go w Katowicach – „Kostium dla 
miasta” – prezentacja projektów 
kostiumów, wystawa fotograficzna, 
projekcja filmu (do 31.10)

Galeria "Perkoz" MBP, Filia nr 5, 
Gliwice ul. Perkoza 12
• wystawa: Malarstwo i Grafika – 
Spotkanie pokoleń (do 31.10)

Miejska Biblioteka Publiczna w 
Zabrzu, Filia nr 12 – Zabrze ul. 
Wyzwolenia 2
Festiwal „Widzisz, co mówię ?” 
Obchody Dnia Białej Laski.
• 16.00 Blondyna – historia białej 
laski – spotkanie z czytelnikami.

Kopalnia Guido – Zabrze, ul. 3 Maja 
93 tel. 32 630-30-91 wew. 2200
• 18.30 Przedstawienie przedpre-
mierowe dla dzieci i młodzieży 
• wystawa fotograficzna „ Portret 
Artysty” pod patronatem Krzysztofa 
Pendereckiego

Dom Muzyki Tańca – Zabrze, ul. Gen. 
de Gaullea 17 tel. 32 271-66-22
• 19.00 „Jesienne inspiracje” spo-
tkanie z cyklu „Ladies Night”

CK Wiatrak – Zabrze, ul. Wolności 
395 tel. 531-887-734
• 20.00 Jamal – koncert

CKS „ Mrowisko” – Gliwice, ul. 
Pszczyńska 85

XXIII Międzynarodowy Festiwal 
Perkusyjny DRUM FEST

• 17.00 Pokaz perkusyjnej orkiestry 
marszowej studentów z Uniwersy-
tetu Północnego Teksasu (USA).

Rock'a Music Club – Gliwice, Rynek 18
Alternative Night

• 
19.00 Poparzeni Kawą Trzy – koncert

V Festiwal Morza Nad Kanałem
• 21.00 Duan – koncert (klub 4Art, 
ul Wieczorka 32, Gliwice)
• 19.00 „All hands” – wspólne 
śpiewanie szant (Rynek, fontanna 
Neptuna, Gliwice)
• 19.30 „Optimista” – pokaz filmu 
(Stacja Artystyczna Rynek, Gliwice, 
Rynek 4)

Filharmonia Zabrzańska – Zabrze, 
Park Hutniczy 7
• 18.00 Bacewicz – Uwertura, 
Rorem – Koncert wiolonczelowy, 
Dworzak – VII Symfonia d-moll – 
Koncert Symfoniczny

Teatr Nowy – Zabrze, Plac Teatralny 1
XIV Festiwal Dramaturgii Współczesnej

• 19.00 – Droga Śliska Od Traw

Kino Studyjne AMOK – Gliwice, ul. 
Dolnych Wałów 3, tel. 32 231-56-99
• 14.00 – Mary's Land. Ziemia 
Maryi • 16.00 – Bogowie •16.15 
– Jeziorak • 18.00 – Brud • 18.15 – 
Służby Specjalne • 20.00 – Zimowy 
Sen • 20.15 – Dzikie Historie

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4, tel. 32 271-62-91
• 18.00, 20.00 – Rewers



Muzeum Górnictwa Węglowego 
w Zabrzu, ul. Jodłowa 59
• wystawa – „Co kraj to obyczaj, 
co rodzina to zwyczaj” – przesądy 
i wierzenia w obrzędowości ro-
dzinnej na Śląsku (do 19 grudnia)

Muzeum Miejskie w Zabrzu , ul. 
Powstańców Śląskich 3
• wystawa – „Wspomnienie”, 
poświęcone twórczości Krystyny 
Jędrzejowskiej-Nowak i Romualda 
Nowaka. (do 10.01.2015 r.)

Galeria Muzeum Miejskiego Café 
Silesia – Zabrze, ul. 3 Maja 6
• wystawa – „Zabrzański plener ma-
larski” – dzieła malarskie artystów 
i studentów, związanych z dwoma 
uczelniami artystycznymi – ASP w 
Katowicach i ASP we Wrocławiu oraz 
wychowanków Klubu ZSM„Pastel”.
• „Dizajn po ślonsku” wystawa 
promująca dizajn, kulturę i gwarę 
naszego regionu

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrzewww.gazeta-miejska.pl

cO, gDZiE, KiEDY / REKLAMA

21.10.2014 (nr 692)

9

Muzeum Górnictwa Węglowego 
w Zabrzu, ul. Jodłowa 59
• wystawa – „Co kraj to obyczaj, 
co rodzina to zwyczaj” – przesą-
dy i wierzenia w obrzędowości 
rodzinnej na Śląsku (do 19.12)

Muzeum Miejskie w Zabrzu, ul. 
Powstańców Śląskich 3
• wystawa – „Wspomnienie”, 
poświęcone twórczości Krystyny 
Jędrzejowskiej-Nowak i Romualda 
Nowaka. (do 10.01.2015 r.)

Galeria Muzeum Miejskiego Café 
Silesia – Zabrze, ul. 3 Maja 6 
• wystawa – „Zabrzański plener ma-
larski” – dzieła malarskie artystów 
i studentów, związanych z dwoma 
uczelniami artystycznymi – ASP w 
Katowicach i ASP we Wrocławiu oraz 
wychowanków Klubu ZSM„Pastel”.
•„Dizajn po ślonsku” wystawa 
promująca dizajn, kulturę i gwarę 
naszego regionu

Czytelnia Sztuki – Willa Caro, 
Gliwice ul. Dolnych Wałów 8a
• wystawa Magi Sokalskiej „Ele-
gant” (do 16.11.2014)

Zamek Piastowski – Gliwice, ul. 
Pod Murami 2, tel. 32 231-44-94
• wystawa – Przeszłość powiatu 
gliwickiego. Vademecum arche-
ologiczne (do 31 grudnia 2014 r.) 
• wystawa – Zapomniane dwory 
Górnego Śląska 

Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 8a, tel. 32 231-08-54 

• 16.00 Komplety Historyczne: 
Władysław Łokietek i zjednoczenie 
Polski – wykład 

Radiostacja Gliwice – Gliwice, ul. 
Tarnogórska 129 tel. 32 332-47-42
• wystawa – Zagłada polskich 
elit. Akcja AB – Katyń (wystawa 
dostępna do końca listopada)

Kopalnia Guido – Zabrze, ul. 3 Maja 
93 tel. 32 630-30-91 wew. 2200
II Międzynarodowy Festiwal im. 
Krzysztofa Pendereckiego w Zabrzu
• 19.00 „Dźwiękiem Malowane” – 
koncert, widowisko multimedialne
• wystawa fotograficzna „ Portret 
Artysty” pod patronatem Krzysz-
tofa Pendereckiego

Galeria ART-STUDIO – Gliwice, 
ul. Kaczyniec 26
• 18.00 wystawa fotografii Rafa-
ła Placka pt. Portrety Reżyserów 
39. Festiwalu Filmowego w Gdyni 
Wystawa z okazji 25 – lecia dzia-
łalności firmy ART-STUDIO

Centrum Handlowe Europa Cen-
tralna – Gliwice, ul. Pszczyńska 315

Witajcie W Azji
• poznajemy kulturę Azji • zabawy 
i warsztaty: taniec z wachlarzem, 
Nowy Rok w Japonii, japońskie 
potrawy i jedzenie pałeczkami • 
nauka japońskiego alfabetu

V Festiwal Morza Nad Kanałem
• 17.30 Banana Boat, Jim Ma-
geean, Ryszard Muzaj i Marek 
Szurawski, Jerzy Ozaist, Sąsiedzi, 
The Young’Uns, Wbrew Pozorom 
(CKS „Mrowisko”, Gliwice, ul. 
Pszczyńska 85)
• 22.30 „All hands” w tawernie 
(Klub Studencki „Spirala”, Gliwice, 
ul. Pszczyńska 85)

CK Wiatrak – Zabrze, ul. Wolności 
395 tel. 531-887-734

• 20.00 XIII Stoleti – koncert

Dom Muzyki Tańca – Zabrze, ul. 
Gen. de Gaullea 17 
• 19.00 Michał Bajor – „Moje 
podróże”

Teatr Nowy – Zabrze, Plac Teatral-
ny 1 tel. 32 271-32-56
XIV Festiwal Dramaturgii Współczesnej
• 18.30 – Most Nad Doliną
• 21.00 – Blackbird

Gliwicki Teatr Muzyczny – Gliwi-
ce, ul. Nowy Świat 55/57 tel. 32 
230-49-68
• 18.00 /Scena GTM przy Nowym 
Świecie/ Anna Karenina – dramat 
muzyczny w 2 aktach

Kino Studyjne AMOK – Gliwice, ul. 
Dolnych Wałów 3, tel. 32 231-56-99
• 11.00 Svein i Szczur w ramach: 
Mój Przyjaciel Film • 12.20 – 
Warsztat o Sile i Przyjaźni w ra-
mach: Mój Przyjaciel Film • 16.00 
– Bogowie •16.15 – Jeziorak • 
18.00 – Brud • 18.15 – Służby 
Specjalne • 20.00 – Zimowy Sen 
• 20.15 – Dzikie Historie

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4, tel. 32 271-62-91
• 18.00, 20.00 – Rewers

Kopalnia Guido – Zabrze, ul. 3 Maja 
93 tel. 32 630-30-91 wew. 2200
• wystawa fotograficzna „ Portret 
Artysty” pod patronatem Krzysz-
tofa Pendereckiego

Gliwicki Teatr Muzyczny – Gliwi-
ce, ul. Nowy Świat 55/57 
• 12.00 /Scena GTM przy Nowym 
Świecie/ XCI Krakowski Salon Po-
ezji w Gliwicach „Miedzy Niebem 
a Piekłem”
• 17.00 /Scena GTM przy Nowym 
Świecie/ Anna Karenina – dramat 
muzyczny w 2 aktach

Teatr Nowy – Zabrze, Plac Teatral-
ny 1 tel. 32 271-32-56

XIV Festiwal Dramaturgii 
Współczesnej – Zakończenie

• 18.00 Krystyna Tkacz śpiewa 
Kurta Tucholsky'ego – spektakl

Kino Studyjne AMOK – Gliwice, 
ul. Dolnych Wałów 3
• 15.15 – Dyżurka • 16.15 – Je-
ziorak • 18.00 – Brud • 18.00 – 
Bogowie • 20.00 – Zimowy Sen 
• 20.15 – Dzikie Historie

Centrum Organizacji Kulturalnych 
– Gliwice, ul. Studzienna 6 
• „Terytoria Czasu” – wystawa ma-
larstwa Anny Bochenek (do 26.10)
• 17.00 Warsztaty Literackie – Pro-
wadzenie: Krzysztof Siwczyk

Gliwicki Teatr Muzyczny – Gliwice, 
ul. Nowy Świat 55/57
• 18.00 /Scena GTM przy Nowym 
Świecie/ Grupa Mocarta 

Kino Studyjne AMOK – Gliwice, ul. 
Dolnych Wałów 3, tel. 32 231-56-99
• 13.00 – Służby Specjalne • 14.00 
– Mary's Land. Ziemia Maryi • 
16.00 – Bogowie • 16.15 – Jeziorak 
• 18.00 – Brud • 18,15 – Służby 
Specjalne • 20.00 – Zimowy Sen 
• 20.15 – Dzikie Historie

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4, tel. 32 271-62-91
• 16.00 – Kino dla Seniorów: Niebo 
w gębie • 18.00, 20.00 – Rewers

wtorek - 28.10
Muzeum Górnictwa Węglowego w 
Zabrzu, ul. Jodłowa 59
• wystawa – „Co kraj to obyczaj, 
co rodzina to zwyczaj” – przesądy i 
wierzenia w obrzędowości rodzinnej 
na Śląsku (do 19 grudnia 2014 r.)

Muzeum Miejskie w Zabrzu, ul. 
Powstańców Śląskich 3
• wystawa – „Wspomnienie”, poświę-
cone twórczości Krystyny Jędrzejow-
skiej-Nowak i Romualda Nowaka

Galeria Muzeum Miejskiego Café 
Silesia – Zabrze, ul. 3 Maja 6
• wystawa – „Zabrzański plener ma-
larski” – dzieła malarskie artystów 
i studentów, związanych z dwoma 
uczelniami artystycznymi – ASP w 
Katowicach i ASP we Wrocławiu oraz 
wychowanków Klubu ZSM„Pastel”.
•„Dizajn po ślonsku” wystawa 
promująca dizajn, kulturę i gwarę 
naszego regionu

Zamek Piastowski – Gliwice, ul. 
Pod Murami 2, tel. 32 231-44-94
• wystawa – Przeszłość powiatu gli-
wickiego. Vademecum archeologiczne 
• wystawa – Zapomniane dwory 
Górnego Śląska 

Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 8a, tel. 32 231-08-54 

• 9.00, 11.00, 13.00 Jesień z 
archeologią. Bezpłatne lekcje mu-
zealne dla dzieci w wieku przed-
szkolnym i grup szkolnych (Zajęcia 
bezpłatne, zapisy pod numerem te-
lefonu 32 335 44 03)
• wystawa – Szedłem naprzeciw 
czarnemu potokowi 

Czytelnia Sztuki – Willa Caro, Gli-
wice ul. Dolnych Wałów 8a
• wystawa Magi Sokalskiej „Elegant”
 
Radiostacja Gliwice – Gliwice, ul. 
Tarnogórska 129 tel. 32 332-47-42
•wystawa – Zagłada polskich elit. 
Akcja AB – Katyń 

Kopalnia Guido – Zabrze, ul. 3 Maja 
93 tel. 32 630-30-91 wew. 2200
• wystawa fotograficzna „ Portret 
Artysty” pod patronatem Krzysztofa 
Pendereckiego

Miejska biblioteka Publiczna, Filia 
nr 2 – Zabrze ul. Bytomska 28
• wystawa Centrum Scenografii Pol-
skiej Oddziału Muzeum Śląskiego w 
Katowicach – „Kostium dla miasta” 
– prezentacja projektów kostiumów, 
wystawa fotograficzna, projekcja filmu

Galeria ART-STUDIO – Gliwice, ul. 
Kaczyniec 26
• 18.00 wystawa fotografii Rafała 
Placka pt. Portrety Reżyserów 39. 
Festiwalu Filmowego w Gdyni Wy-
stawa z okazji 25 – lecia działalności 
firmy ART-STUDIO (do 30.10)

Stacja Artystyczna Rynek – Gli-
wice, Rynek 4-5 tel. 500-170-516
• 16.00 – 19.00 Podwieczorek Przy 
Gramofonie

Centrum Organizacji Kulturalnych 
– Gliwice, ul. Studzienna 6
• „Terytoria Czasu” – wystawa ma-
larstwa Anny Bochenek 

Centrum Kultury JAZOVIA – Gliwi-
ce, Rynek 10 / Średnia 12

PALMJAZZ Festiwal Form 
Etnicznych i Jazzowych

• 18.00 Sławek Jaskułke / Artur 
Dutkiewicz
• 21.00 Piotr Wyleżoł / Marcin 
Wasilewski

Śląski Jazz Club – Gliwice, plac 
Inwalidów Wojennych 1 
• 20.00 Wtorek Blusowy – Blues Jam

Gliwicki Teatr Muzyczny – Gliwice, 
ul. Nowy Świat 55/57 
• 19.00 /Scena GTM przy Nowym 
Świecie/ Touch Of Ireland – The 
Storm – widowisko muzyczno-
-taneczne

Kino Studyjne AMOK – Gliwice, ul. 
Dolnych Wałów 3, tel. 32 231-56-99
• 14.00 – Mary's Land. Ziemia Ma-
ryi • 16.15 – Jeziorak • 17.00 – Ja-
dzia/Znachor w ramach: Akademia 
Polskiego Filmu • 18.00 – Brud • 
20.00 – Zimowy Sen

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4, tel. 32 271-62-91
• 18.00, 20.00 – Rewers

Zamek Piastowski – Gliwice, ul. 
Pod Murami 2, tel. 32 231-44-94
• wystawa – Przeszłość powiatu 
gliwickiego. Vademecum arche-
ologiczne (do 31 grudnia 2014 r.) 
• wystawa – Zapomniane dwory 
Górnego Śląska (do grudnia) 

Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 8a, tel. 32 231-08-54 
• wystawa – Szedłem naprzeciw 
czarnemu potokowi 

Czytelnia Sztuki – Willa Caro, Gli-
wice ul. Dolnych Wałów 8a 
• wystawa Magi Sokalskiej „Ele-
gant” (do 16.11.2014)

Radiostacja Gliwice – Gliwice, ul. 
Tarnogórska 129 tel. 32 332-47-42
•wystawa – Zagłada polskich elit. 
Akcja AB – Katyń (wystawa do-
stępna do końca listopada)

Centrum Kultury JAZOVIA – Gli-
wice, Rynek 10 / Średnia 12

PALMJAZZ Festiwal Form 
Etnicznych i Jazzowych

• 18.00 i 21.00 John Scofield Trio

Centrum Handlowe Europa Cen-
tralna – Gliwice, ul. Pszczyńska 315

Witajcie W Azji
• poznajemy kulturę Azji • zabawy 
i warsztaty: taniec z wachlarzem, 
Nowy Rok w Japonii, japońskie 
potrawy i jedzenie pałeczkami • 
nauka japońskiego alfabetu

V Festiwal Morza Nad Kanałem
• 10.30 Flash Creep – koncert 
(CKS „Mrowisko”, Gliwice, ul. 
Pszczyńska 85)
• 16.00 „Horn i Ameryka Płd.” – 
pokaz slajdów (Stacja Artystyczna 
Rynek, Gliwice, Rynek 4)
• 17.30 Flash Creep, Szkocka 
Trupa (Stacja Artystyczna Rynek, 
Gliwice, Rynek 4)

Dom Muzyki Tańca – Zabrze, ul. 
Gen. de Gaullea 17 tel. 32 271-66-22

• 18.00 Jubileuszowa Gala 
Piosenki Biesiadnej Zbigniewa 
Górnego

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4, tel. 32 271-62-91
• 18.00, 20.00 – Rewers

Polska Akademia Umiejętności
oraz Miasto Gliwice

zapraszają na wykład
Wszechnicy

Naukowo-Kulturalnej

Prof. Krzysztof Zanussi
(Studio Filmowe TOR w Warszawie)

CZY LOS MOŻNA 
WYLICZYĆ?

23 października (czwartek),
godz. 17.00

Centrum Edukacyjne
im. Jana Pawła II

Gliwice, ul. Jana Pawła II 5A
wstęp wolny

sobota - 25.10

niedziela 26.10

poniedz. - 27.10
Miejska biblioteka Publiczna, Filia 
nr 2 – Zabrze ul. Bytomska 28
• wystawa Centrum Scenogra-
fii Polskiej Oddziału Muzeum 
Śląskiego w Katowicach – „Ko-
stium dla miasta” – prezentacja 
projektów kostiumów, wystawa 
fotograficzna, projekcja filmu 
(do 31.10)

Miejska Biblioteka Publiczna w Za-
brzu Filia nr 12 – ul. Wyzwolenia 2
Festiwal „Widzisz, co mówię?”  
Obchody Dnia Białej Laski.
•16.00 – Taniec zmysłów. Dźwięk, 
dotyk, smak, zapach, przestrzeń.

Miejska Biblioteka Publiczna w Gli-
wicach, Filia nr 1 – Pl. Inwalidów 
Wojennych 3
• wystawa pokonkursowa w ra-
mach X Międzynarodowego Konkur-
su Graficznego Na Ekslibris Gliwice 
2014 (do 31.12)

Galeria "Perkoz" MBP, Filia nr 5, 
Gliwice ul. Perkoza 12
• wystawa: Malarstwo i Grafika – 
Spotkanie pokoleń (do 31.10)

Stacja Artystyczna Rynek – Gli-
wice, Rynek 4-5 tel. 500-170-516
• 16.00 – 18.30 Spotkania Ręcz-
nego Dziewiarstwa Artystycznego 
(międzypokoleniowe spotkania dla 
miłośników szydełkowania i robótek 
na drutach, wstęp wolny)
• 19.30 Czytanie performatywne 
wybranych fragmentów twórczości 
Michała Wrońskiego

Galeria ART-STUDIO – Gliwice, ul. 
Kaczyniec 26
• 18.00 wystawa fotografii Rafała 
Placka pt. Portrety Reżyserów 39. 
Festiwalu Filmowego w Gdyni Wy-
stawa z okazji 25-lecia działalności 
firmy ART-STUDIO (do 30.10)



PUNKTY DYSTRYBUCJI GAZETY MIEJSKIEJ: GLIWICE: Andersa 20 – Market budowlany MAT-BUD, (wt); Chorzowska 44b – biurowiec Arenda, (wt); Dolnych Wałów 3 – Centrum Informacji 
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) ; 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 Przedsiębior-
czości, (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); 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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10 OgłOSZEniA DROBnE

R E K L A M A . . . .

nieruchomości
Do wynajęcia połowa domku 
100 m2 w Gliwicach, umeblowa-
ne, centrum. Tel. 514-668-400.

Nowy bliźniak o pow. 214 m2, 
trzy garaże, ogródek, centrum 
Gliwic, stan deweloperski.

usługi
! ! Videofilmowanie Fotografia 
Limuzyna Tanio. 502-922-099.  
www.kamerafoto.pl

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

!DEKARSTWO BLACHARSTWO-
-REMONTY DACHÓW Tel. 888-
820-581.

!Czyszczenie dywanów (u 
klienta lub odbiór) tapicerek. 
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. Tel. 694-
506-777.

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, 692-666-418.

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

Chcesz oddać dom do użytku? 
Potrzebujesz ŚWIADECTWA 
ENERGETYCZNE. Tel. 508-145-
905.

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

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

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

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

MEBLE POKOJOWE tapicero-
wane, zabudowy, szafy, rolety. 
Tel. 32 270-00-09, 695-899-
863.

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

Najtańsze przejazdy do Nie-
miec. B.P. ADA, (B.P. Bartuś) 
Zwycięstwa 53A (wejście od 
ul. Fredry), tel. 32 231-73-86, 
500-182-807.

Pogotowie komputerowe z 
dojazdem do klienta. Masz 
problem z komputerem, 
potrzebujesz pomocy? Nasza 
oferta jest skierowana wła-
śnie do ciebie. 32 750-57-83, 
788-118-467.

POMIARY INSTALACJI ELEK-
TRYCZNEJ mieszkania, domki. 
PROTOKOŁY – badań i spraw-
dzeń ochrony przeciwpożarowej, 
potrzebne do oddania domu do 
użytkowania. 508-145-905.

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.

WYMIANA OPON UPUST 10% 
- SKUP AUT Pszczyńska 13, 
Gliwice Tel. 606-616-002.

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

finanse
25 000 bez BIK-u. Pożyczki z 
komornikiem - do 2 000. Tele-
fon 793-080 309.

CHWILÓWKI – NATYCH-
MIAST, gotówka, przelew, 
czek. 32 376-90-24 NAJTA-
NIEJ!

KREDYTY 100 000 RATA 668 
ZŁ 535-553-383

Spłać swoje chwilówki! Weź po-
życzkę rozłożoną na niskie, wy-
godne do spłaty raty. Zadzwoń 
666-000-555 www.optima.pl

Szybka gotówka nawet do 
10 000 zł. Bez zaświadczeń i 
sprawdzania w BIK. Tylko do 
24 października. Zadzwoń już 
teraz: Tel. 324-202-758.

dam pracę
APT GI GROUP (570) za-
trudni Operatorów maszyn w 
Gliwicach. Zatrudnienie na 
podstawie umowy o pracę. 
Kontakt: Gi Group, ul. Gustawa 
Eiffel'a 10, Gliwice. Telefon: 
604-104-474.

SPAWACZ TIG 141 Firma IPB 
Decoration z Zabrza zatrudni 
spawaczy TIG 141 aluminium. 
Kontakt: tel. 32 270-52-68

Randstadt Polska agencja 
pracy tymczasowej (nr licencji 
47) poszukuje operatorów wóz-
ka widłowego z min. 2-letnim 
doświadczeniem. Praca na te-
renie Tulipan Park, Kleszczów, 
śląskie. 605-309-402.

Zatrudnię murarzy, dekarzy, 
zbrojarzy, pracowników budow-
lanych! Tel. 600-350-580

ZPCHR zatrudni do pracy sprzą-
taczki z orzeczeniem 2 grupy. 
Miejsce pracy Gliwice (rano lub 
po południu). Tel. 504-257-056.

zdrowie
Akupunktura. Dr n. med. Zbi-
gniew Górka, ul. Młyńska 17. 
Tel. 781-289-867. Przewlekłe 
bóle kręgosłupa, zatrzymanie 
moczu, wrzodziejące zapalenie 
jelita grubego, arytmia serca, 
migrena.

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

RAK, nowotwór choroby psy-
chiczne, kardiologiczne itp. Tel. 
510-396-958.

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

KUPIĘ KSIĄŻKI stare nowe 
używane DOJADĘ. Płacę GO-
TÓWKĄ! 662-330-579.

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

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

Kupie wszystkie samochody w 
całości i na części, do wyreje-
strowania. Tel. 514-077-737

Twoje ogłoszenie 
znajdziesz  
również na

gazeta-miejska.pl

Skład Opału Gliwice
ul. Kasztanowa
tel.792 610 265

W ofercie: węgiel orzech, 
ekogroszek, kostka.

Transport gratis!

„Metamorfoza” Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych  
z powiatu miasta Zabrze

12 września 2014 w siedzibie firmy Personalne Doradztwo Biznesowe 
Małgorzata Jędrzejewska, ruszyła kolejna edycja projektu, który ma na celu 
przygotowanie uczestników do podjęcia pracy na lokalnym rynku pracy.
JEŚLI JESTEŚ PRACODAWCĄ, MYŚLISZ O ZATRUDNIENIU NOWYCH  
PRACOWNIKÓW PRZYGOTOWANYCH DO PRACY W TWOJEJ FIRMIE, skontaktuj  
się z biurem projektu: biuro@personalne.com.pl, tel. 32 240 24 35.

P A R T N E R . . .
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Po pierwsze 
– człowiek
A. OchrOnA zdrOwiA
1.   Budowa nowego wielospecjali-

stycznego Szpitala Miejskiego w nowej 
lokalizacji (szpitale z ulic Kościuszki 
i Zygmunta Starego, zostaną docelowo 
zlikwidowane, przy równoczesnym 
przejęciu pracowników i wyposażenia)

2.   Wdrożenie programów prozdro-
wotnych (z naciskiem na badania 
profilaktyczne) z wykorzystaniem 
potencjału prywatnych jednostek 
służby zdrowia 

3.   Do czasu realizacji nowej inwesty-
cji konsekwentne dofinansowanie 
Gliwickiego Centrum Medycznego

B. EdukAcjA
1.   Podwyższenie standardów gliwi-

ckiej edukacji (elitaryzacja personelu 
dydaktycznego połączona z konku-
rencyjnym w skali kraju systemem 
wynagrodzeń dla nauczycieli, zmniej-
szenie liczebności klas, doposażenie 
placówek oświatowych)

2.   Centralizacja zamówień publicz-
nych placówek oświatowych

3.   Wyraźne zwiększenie dodatków 
motywacyjnych dla nauczycieli

4.   Wdrożenie systemu zajęć poza-
lekcyjnych, uzupełniających luki 
powstałe w wyniku zubożenia pro-
gramów nauczania o przedmioty 
związane ze sztuką, propagujących 
sport i czynny wypoczynek

5.   Wdrożenie programów przeciw-
działania „wypaleniu zawodowemu” 
nauczycieli

6.   Wydzielone środki pieniężne dla 
szkół, do dyspozycji dyrekcji (kon-
kursy, imprezy szkolne)

7.   Zniesienie składek na komitety 
rodzicielskie

c. kulturA
1.   Stworzenie jednej, nowoczesnej sce-

ny teatralnej w Ruinach Teatru z jedno-
czesną likwidacją Sceny Nowy Świat

2.   Stworzenie Miejskiego Zaułka 
Kultury w Alei Przyjaźni (w części 
z Teatrem)

3.   Zwiększenie nakładów na kulturę 
pozainstytucjonalną

4.   Wprowadzenie Miejskich Kon-
traktów Promocyjnych, jako sposobu 
na wsparcie najbardziej uzdolnionych 
twórców kultury (także sportowców, 
naukowców itp.)

5.   Rozpoczęcie działań, zmierza-
jących do stworzenia w Gliwicach 
nowoczesnej przestrzeni wystawien-
niczej oraz koncertowej. 

6.   Wdrożenie systemu pod nazwą 
Młodzieżowy Koneser Sztuki, popu-
laryzującego kulturę wśród dzieci 
i młodzieży

7.   Wdrożenie programu Społeczna 
Akademia Kultury (SAK)

8.   Stworzenie Miejskiego Planu Rewi-
talizacji Zabytków

9.   Kino Amok - Scena Bajka jako prze-
strzeń udostępniona dla twórczości 
artystycznej gliwiczan (teatr, próby 
zespołów muzycznych, kabaret itp.)

10.   Przywrócenie Gliwickiego Magazy-
nu Kulturalnego (w opcji miesięcznika)

d. SpOrt i kulturA fizycznA 
OrAz turyStykA 
1.   Racjonalizacja polityki finanso-

wej miasta względem Piasta Gliwice 
(w tym znalezienie partnera strate-
gicznego lub właściciela)

2.   Zmiana proporcji wydatków 
na sport i kulturę fizyczną ponoszo-
nych przez miasto na sport zawodo-
wy i kwalifikowany oraz amatorski 
i popularyzację aktywności fizycznej 
na 50% do 50%

3.   Stworzenie programów aktywi-
zacji mieszkańców wokół powstałej 
w ostatnich latach infrastruktury 
(„orlików”, basenów i hal sportowych)

4.   Opracowanie spójnej Strategii Pro-
mocji Miasta ze szczególnym uwzględ-
nieniem jego promocji w aglomeracji 
śląskiej, wraz z Systemem Identyfika-
cji Wizualnej i Systemem Informacji.

5.   Wykorzystanie potencjału Radio-
stacji Gliwickiej poprzez stworzenie 
nowocześnie zorganizowanego Muze-
um Propagandy

E. trAnSpOrt puBliczny
1.   Zainicjowanie obliczonej na deka-

dę wielkiej inwestycji, zmierzającej 
do uczynienia z Gliwic miasta wzorco-
wo skomunikowanego, z uwzględnie-
niem wszystkich rodzajów transpor-
tu, opartego na założeniu reaktywacji 
i rozbudowy komunikacji tramwa-
jowej, przy wykorzystaniu nowych 
perspektyw finansowych Unii Euro-
pejskiej. (W tym budowa nowoczes-
nego centralnego centrum przesiad-
kowego, np. na terenie, na którym 
miał powstać FOCUS)

2.   Wprowadzenie bezpłatnej komuni-
kacji miejskiej dla dzieci i młodzieży 
uczącej się, oraz seniorów w wieku 
emerytalnym i rencistów.

3.   Wystąpienie Gliwic z KZK GOP
F. Pomoc sPołeczna i oPieka 
nad rodziną
1.   Stworzenie nowoczesnego Zakła-

du Aktywizacji Zawodowej
2.   Stworzenie Miejskiej Spółdzielni 

Pracy, jako sposobu aktywnej wal-
ki z wykluczeniami i patologizacją

3.   Wdrożenie systemu programów 
wsparcia psychologicznego, jako 
metody walki z negatywnymi zja-
wiskami społecznymi

4.   Wprowadzenie rzeczywistych, 
jasnych ulg prorodzinnych

5.   Całkowite zniesienie barier archi-
tektonicznych dla osób niepełno-
sprawnych w miejscach użyteczno-
ści publicznej

6.   Wypracowanie Miejskiego Kon-
traktu (Społecznego) Socjalnego 

7.   Opieka nad osobami starszymi, 
hospicjum

G. BudOwnictwO 
MiESzkAniOwE
1.   Pełna inwentaryzacja zaso-

bu mieszkaniowego będącego 
w posiadaniu gminy, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem lokali 
opuszczonych, w stanie do remon-
tu i zdewastowanych oraz planowe 
i kompleksowe przywracanie tych 
lokali do użytkowania, także w for-
mie lokali socjalnych, jako priory-
tetowe zadanie ZBM

2.   Odstąpienie miasta od uczestni-
ctwa w programach TBS, jako nie-
zgodnego z ustawą o samorządzie 
gminnym

3.   Wprowadzenie systemu rzeczywi-
stych preferencji dla młodych osób, 
starających się o mieszkanie

4.   Natychmiastowe wdrożenie pro-
gramu oddłużeniowego dla najem-
ców lokali mieszkalnych będących 
własnością gminy 

H. Porządek Publiczny 
i bezPieczeństwo
1.   Konsekwentne dążenie, w oparciu 

o systemy monitoringu i prewencji, 
do nieuchronności kary za dewasta-
cje i akty wandalizmu

2.   Reforma Straży Miejskiej pod 
kątem zadań i kompetencji.

3.   Stworzenie rozwiązań systemo-
wych gwarantujących szczególną 
opiekę ofiarom zdarzeń losowych

4.   Zapewnienie ładu i porządku 
publicznego we wszystkich dziel-
nicach miasta poprzez wprowadze-
nie specjalnych patroli, z możliwoś-
cią stworzenia w razie konieczności 
sieci stałych nocnych posterunków 
obserwacyjnych

i. zwiększenie PartycyPacji 
obywatelskiej mieszkańców
1.   Wydzielenie 10% budżetu jako 

budżetu obywatelskiego
2.   Reforma podziału miasta na okrę-

gi wyborcze
3.   Działania na rzecz wspierania ini-

cjatyw obywatelskich, traktowanych 
podmiotowo i każdorazowo analizo-
wanych pod kątem zasadności i moż-
liwości realizacji

4.   Uznanie konsultacji społecznych 
za podstawowy sposób opiniowa-
nia inwestycji o poważnych skut-
kach społecznych, obyczajowych 
i środowiskowych

j. ocHrona środowiska
1.   Zainicjowanie i w miarę możliwo-

ści wdrożenie ponad-gminnych pro-
gramów zmierzających do rekulty-
wacji Kłodnicy w oparciu o środki 
finansowe z UE i potencjał naukowy 
(Politechniki Śląskiej)

2.   Powstrzymanie negatywnej ten-
dencji w postaci nieprzemyślanych 
wycinek drzew.

k. samorząd i administracja
1.   Zredukowanie liczby zastępców 

prezydenta miasta do 2
2.   Zmiana struktury organizacyjnej 

Urzędu Miejskiego
3.   Likwidacja MSI (w obecnej formu-

le) i MSI express (całkowicie)
4.   Wyeliminowanie nierównego trak-

towania lokalnych mediów przez 
opracowanie jasnych zasad dystrybu-
cji reklam i materiałów promocyjnych 

5.   Zmniejszenie limitu zobowiązań 
samodzielnie zaciąganych przez Pre-
zydenta Miasta do kwoty 500 mln zł.

Po drugie – finanse
A. GOSpOdArkA kOMunAlnA - 
sPółki miejskie
1.   Połączenie ZBM I TBS i ZBM II TBS
2.   Przekształcenie MZUK w spółkę 

PUK (Przedsiębiorstwo Usług Komu-
nalnych), z jednoczesnym przejęciem 
przez nią PSiUO

3.   Połączenie spółek komunalnych, 
zabezpieczających podstawowe potrze-
by gminy (PWiK, PEC, PKM, ZBM, PUK) 
w jeden Gliwicki Holding Komunalny

4.   Komercyjne wystąpienie miasta 
ze spółek PRUiM, ŚCL, 

5.   Komercyjne zmniejszenie udziału 
miasta w spółkach GKS PIAST, GAPiR

6.   Profesjonalna, merytoryczna anali-
za docelowych poziomów zaangażowa-
nia gminy w poszczególnych spółkach

b. racjonalizacja budżetu 
MiAStA, MOnitOrinG 
wPływów budżetowycH
1.   Przeanalizowanie budżetu miasta 

pod kątem racjonalności i wielkości 
wydatków, ze szczególnym uwzględ-
nieniem wydatków Urzędu Miasta, 
administracyjnych, na promocję 
samorządu miasta itp.

2.   Przeanalizowanie stawek dzier-
żawnych, podatków od nieruchomo-
ści, umów długoterminowych itp. pod 
kątem właściwej wysokości stawki.

3.   Analiza zasadności zwolnień 
i ulg dla podmiotów gospodarczych 
różnego typu.

c. rozwiązania w zakresie 
Pozyskiwania środków 
finAnSOwych 
1.   Analiza zobowiązań kredytowych
2.   Analiza możliwości w zakre-

sie bezpiecznej, strategicznej 
partycypacji spółek z udziałem 
gminy w pozyskiwaniu środków 
inwestycyjnych.

3.   Finansowanie niektórych inwesty-
cji poprzez emisję obligacji komunal-
nych, z uwzględnieniem rozwiązań 
stworzonych w 2014 roku

4.   Aktywność gminy w zakresie part-
nerstwa publiczno-prywatnego

5.   Wykorzystanie ogromnych możli-
wości dofinansowania rozwoju trans-
portu publicznego w oparciu o nowe 
perspektywy finansowe UE

6.   Merytoryczne i techniczne wspar-
cie wszelkich podmiotów aplikują-
cych o środki unijne

Po trzecie 
– infrastruktura
A. zAGOSpOdArOwAniE 
przEStrzEnnE
1.   Zachowanie w miarę możliwości 

ładu architektonicznego, stanowią-
cego o specyfice Gliwic

2.   Opracowanie wieloletniej strategii 
rozwoju infrastruktury miasta, jako 
wypadkowej starannej analizy czyn-
ników demograficznych i ekonomicz-
nych oraz jako podstawy do strate-
gicznego planowania systemowych 
rozwiązań w dziedzinie budowni-
ctwa mieszkaniowego, inwestycji, 
transportu publicznego

3.   Powstanie spółki celowej „Cen-
trum”, której zadaniem będzie prze-
jęcie i gospodarowanie nieruchomoś-
ciami położonymi w ścisłym Centrum 
i pozostającymi własnością gminy 
oraz odkupowanie od podmiotów 
prywatnych lokali położonych przy 
ul. Zwycięstwa, czy uliczkach Sta-
rówki i zagospodarowywanie ich 
zgodnie z opracowanymi strategia-
mi rozwoju miasta.

4.   Dociągnięcie nitek ciepłowniczych 
do Sośnicy i Ligoty Zabrskiej

B. inwEStycjE
1.   Opracowanie i wdrożenie planu 

inwestycji infrastrukturalnych pomy-
ślanych jako impuls rozwojowy dla 
Łabęd (z Czechowicami) i Sośnicy 
(z Ligotą Zabrską)

2.   Odzyskanie dla miasta „gliwickie-
go lasku bulońskiego”, jakim są tere-
ny parku wzdłuż ulicy Chorzowskiej 
z założoną ekspansją do charakte-
ru ponadlokalnego Parku Kultury 
i Wypoczynku

3.   Miasto musi stać się aktywnym 
liderem Powiatu gliwickiego, inwe-
stującym, aktywnie rozwijającym 
poszczególne gminy i koordynują-
cym programy konsolidujące, zarów-
no gospodarcze jak i kulturalne.

4.   Lokalizacja w Gliwicach dużej Gieł-
dy Rolno-Spożywczej

5.   Stworzenie Gliwickiego Centrum 
Finansów (lokalizacji dla działających 
u nas i nowych podmiotów działają-
cych na szeroko rozumianym rynku 
kapitałowym)

6.   Analiza możliwości powstania 
i rozwoju małego lotniska do obsłu-
gi ruchu pasażerskiego (lub tylko 
biznesowego) z opcjonalnym wdro-
żeniem inwestycji

7.   Realizacja inwestycji drogowych 
zmierzających do rozwiązania prob-
lemów komunikacyjnych miasta, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
opinii mieszkańców poszczegól-
nych dzielnic.

Program Wyborczy Dariusza Jezierskiego 
– kanDyData na PrezyDenta gliWic

Szanowni Wyborcy, przedstawiam swój Program Wybor-
czy, który zamierzam zaoferować gliwiczanom w kampanii 
wyborczej i konsekwentnie realizować w razie wygranej.

Zdaję sobie sprawę, że to program bardzo ambitny, zwłasz-
cza w kontekście finansowego wyzwania, jakie stanowi dla mia-
sta Hala Gliwice. Zapewniam jednak, że szczegółowo prezentując 
w ciągu najbliższych tygodni wszystkie punkty programu, wskażę 
precyzyjnie sposoby finansowania poszczególnych inwestycji. 

Opracowując program zdałem sobie sprawę z tego, jak wiele 
można byłoby w Gliwicach zrobić w ciągu najbliższych kilku lat, 

gdyby nie nierozważne zadłużenie miasta na chybioną inwesty-
cję. Tym bardziej należy dołożyć starań, aby gliwiczanie nie płacili 
za decyzje, na które jak wiemy, nie mieli żadnego wpływu.

Najbliższe lata to prawdziwy okres próby. Gliwice mogą albo 
zainwestować rzeczywiście w swoją przyszłość (bo Hala taką 
inwestycją nie jest na pewno), albo znaleźć się w fazie recesji.

Nasze miasto nie potrafi wykorzystać wypracowanego 
przez siebie dobrobytu w sposób, który uczyniłby z niego 
naprawdę atrakcyjne i konkurencyjne miejsce zamieszkania 
dla ludzi i inwestycji dla kapitału. Wszystkie nasze koncepcje 

rozwoju są niesynergiczne i niespójne. A moze raczej po pro-
stu ich nie ma.

Dla łatwiejszej orientacji w perspektywach czasowych 
realizacji poszczególnych punktów Programu, zastosowałem 
oznaczenia kolorami. I tak:  czerwony  - punkty wdraża-
ne natychmiast,  niebieski  - wdrażane w perspektywie 
2 lat,  zielony   -  wdrażane  w  perspektywie  kadencji 
(4 lat),  fioletowy  - wdrażane w perspektywie dłuższej 
niż 4 lata.

2 •  biuletyn Wyborczy kWW Dariusza Jezierskiego

Publikacja sfinansowana ze środków KWW Dariusza Jezierskiego „Gliwiczanie”

Po więcej informacji zapraszamy na www.prezydent-jezierski.pl
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Na tydzień przed wyborami samorzą-
dowymi spróbujemy z Państwa pomo-
cą sprawdzić szansę poszczególnych 
kandydatów na wygraną w wyborach 
prezydenta Gliwic.

Osoby biorące udział w naszych „pra-
wyborach” będą oddawać głosy do 
urny wystawionej w redakcji przy placu 
Piłsudskiego 3. Głosować będzie moż-
na na specjalnych kartach, wydawa-
nych przez pracownika redakcji. Każdy 
może zagłosować tylko raz, koniecznie 
osobiście.

Początek „prawyborów” dopiero we 
wtorek, 4 listopada o godz. 9.00, ale 
już teraz zachęcamy do udziału w tym 
przedsięwzięciu. Jeśli wyniki okażą się 
zbieżne z tymi z prawdziwych wyborów, 
taka forma sondażu ma szansę zago-
ścić u nas na stałe, przy okazji kolej-
nych wyborów, referendów, ale również 
próbach odpowiedzi na tematy związane 
z miastem.

W nadchodzących wyborach 
swoje drużyny wystawią Ko-
alicja dla Gliwic Zygmunta 
Frankiewicza, Platforma Oby-
watelska, Prawo i Sprawie-
dliwość, SLD Lewica Razem, 
Gliwice to my z Małgorzatą 
Tkacz-Janik i KWW Dariusza 
Jezierskiego Gliwiczanie. Do 
gry o Radę Miasta przyłączy 
się także Nowa Prawica w Gli-
wicach. 

PREZYDENCI NA 
RADNYCH
Na listach kandydatów na 
radnych komitetu urzędują-
cego prezydenta znalazł się 
Zygmunt Frankiewicz i dwaj 
z jego trzech zastępców 
(Adam Neumann i Piotr Wie-
czorek). To przede wszystkim 
wzmocnienie listy znanymi 
nazwiskami. Komitet zdobył 
cztery lata temu 9 mandatów, 
teraz będzie chciał powalczyć 
o jeszcze lepszy wynik. 

PLATFORMA BEZ 
NIESPODZIANEK
Wydaje się, że główną konku-
rencją KdGZF będzie tradycyjnie 
Platforma Obywatelska. Na jej 
listach znajdują się wszyscy 
dotychczasowi radni (na jedyn-
kach: Ewa Potocka, Zbigniew 
Wygoda, Urszula Więckowska, 
Janusz Szymanowski). Kandy-
dat na prezydenta PO, poseł 
Borys Budka powalczy o peł-
ną pulę i do Rady Miasta nie 
startuje. 

NA JEDYNCE PIS 
LIDERZY...  
ABSENCJI  
I FREKWENCJI

Dobre sondaże ogólnopolskie 
być może przełożą się także 
na dobry wynik Prawa i Spra-
wiedliwości. Listę w pierwszym 
okręgu otwiera Zdzisław Go-
liszewski. To radny, który 
według naszego ostatniego 
rankingu, w ubiegłej kadencji 
opuścił najwięcej sesji Rady 
Miasta. Pozostałe „jedynki” 
to kandydat na prezydenta PiS 
Jarosław Wieczorek oraz rad-
ni Marek Kopała i Jarosław 
Gonciarz. Warto odnotować, 
że, dla odmiany, Wieczorek 
i Gonciarz znaleźli się wśród 
pięciu radnych, którzy przez 
całą kadencję nie opuścili ani 
jednej sesji. 

SLD LICZY NA 
WIĘCEJ
SLD szykuje się do walki o przy-
najmniej cztery mandaty (obec-
nie partia ma dwa). Listę mają 
pociągnąć m.in. dwaj bracia 
Widuch. Marek, jest też kan-
dydatem na prezydenta i obec-
nym radnym, młodszy Adam 
zasiadał w Radzie dwie kaden-
cje wstecz. Wewnątrzpartyjne 
układanki zepchnęły na drugie 
miejsce na liście obecnego 
rajcę miejskiego Zbigniewa 
Grzyba.

DEBIUT JEZIER-
SKIEGO, TKACZ-
-JANIK i NOWEJ 
PRAWICY
Tylko 28 kandydatów, ale we 
wszystkich z czterech okręgów 
wyborczych wystawił do boju 
Dariusz Jezierski. Oprócz niego 
samego, listy otwierają Joan-
na Cichocka, Lesław Nowara 
i Wiesława Daszewska.

Sporo znanych nazwisk zgroma-
dziła Małgorzata Tkacz-Janik. 
Liderka komitetu przyciągnęła 
do siebie osoby zaangażowane 
w ochronę środowiska i dzie-
dzictwa kulturowego Gliwic, jak 
m.in. pasjonat historii Marian 
Jabłoński, przewodnicząca RO 
Wójtowa Wieś Joanna Bojarska-
-Chemali czy Grzegorz Sokalla 
ze stowarzyszenia Gliwickie 
Drzewa. Ciekawostką jest „je-
dynka” dla Szymona Kozioła. To 
młody, energiczny lider Ruchu 
Autonomii Śląska w Gliwicach.
Swoich kandydatów wystawi 
w Gliwicach także Nowa Prawi-
ca w Gliwicach. 

Miasto zostało podzielone na 
cztery okręgi wyborcze, w któ-
rych kandydują poszczególni 
kandydaci (według miejsca za-
mieszkania). Najmłodsi z nich 
mają 18 lat (Michalina Kuczyń-
ska z PO i Michał Palatyński, 
Aleksandra Tomaszewska 
z Nowej Prawicy), a najstarsza 
jest Irena Wrzosek z Gliwice 
to my Małgorzaty Tkacz Janik 
(76 lat).

W wyborach prezydenckich PKW 
potwierdziła udział sześciu kan-
dydatów: Borysa Budki (PO), 
Zygmunta Frankiewicza (bez-
partyjny), Dariusza Jezierskie-
go (bezpartyjny), Małgorzaty 
Tkacz-Janik (bezpartyjna), Mar-
ka Widucha (SLD) i Jarosława 
Wieczorka (PiS). (msz)

Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła listę komi-
tetów, które będą ubiegać się w Gliwicach o mandaty 
do Rady Miasta. Najmłodsi chętni mają 18 lat, najstarsi 
są grubo po siedemdziesiątce. Na „jedynkach” brakuje 
jednak niespodzianek, dominują głównie obecni radni.

Prawybory 
od 4 listopada

6 kandydatów, 294 chętnych 
na radnych

To ma być pierwszy, zbliżony do realnych warunków 
sondaż przedwyborczy, który od 4 do 10 listopada prze-
prowadzi redakcja Gazety Miejskiej  
i portalu 24GLIWICE.pl.

W sumie o 25 
miejsc w Radzie 
Miasta powalczą 
294 osoby. To pra-
wie 12 chętnych na 
jeden mandat. 

Na pierwszych pozycjach list wyborczych dominują obecni radni.


