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To może być
miejsce unikalne
w skali nie tylko
miasta, ale całego
regionu. Biorąc
pod uwagę historię
Domu Przedpogrzebowego przy
ul. Poniatowskiego
i stan, w jakim
zabytek znajdował
się jeszcze kilka
lat temu, dobiegająca właśnie końca
renowacja, niesie
za sobą spektakularne zmiany.

Jeszcze pół roku
Odnowiona elewacja, zadaszone perony, nowy zegar nad głównym
wejściem, windy i ruchome schody. Do końca tego roku, gliwiczanie mają mieć do dyspozycji dworzec na miarę XXI wieku.
Zanim jednak obiekt zyska nowe elementy, wykonawca
musi poradzić sobie z likwidacją tych już niepotrzebnych.
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Ogłoszenia
drobne
Nieruchomości,
usługi, dam pracę
zdrowie i inne
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Co,
Gdzie,
Kiedy

Tak
głosowaliśmy w
Gliwicach

Strony 6-7

www.gazeta-miejska.pl

5

Strona 2

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

2

gliwice

Muzeum i teatr
w jednych rękach
Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach Gliwickim Teatrem Muzycznym pokieruje Grzegorz Krawczyk,
obecny dyrektor Muzeum w Gliwicach. To będzie kurs na złapanie oddechu przez placówkę, która w ostatnich tygodniach
przechodzi burzliwy okres.

KONKURS BEZ
ROZSTRZYGNIĘCIA
Wakat na dyrektorskim fotelu
pojawił się pod koniec marca,
kiedy z GTM-em pożegnał się
dotychczasowy dyrektor Paweł Gabara. Miasto rozpisało
konkurs, którego rozstrzygnięcie poznaliśmy w ubiegłym
tygodniu. A właściwie brak
rozstrzygnięcia, bo komisja
konkursowa nie zdecydowała
się na wybór żadnego z ośmiu
kandydatów.
– Została podjęta decyzja o nieogłaszaniu drugiego konkursu.
Wystąpiliśmy z wnioskiem do
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego o zgodę na po-

wołanie Grzegorza Krawczyka
na stanowisko dyrektora GTM.
Czekamy na odpowiedź – informuje Marek Jarzębowski,
rzecznik prasowy prezydenta
Gliwic.
Informację potwierdził nam
także główny zainteresowany.
– Zgodziłem się sprawować
obowiązki dyrektora GTM do
czasu zatrudnienia na tym stanowisku osoby, która odbuduje
zaufanie do tej instytucji, a także należną jej pozycję artystyczną wśród polskich teatrów –
komentuje Grzegorz Krawczyk.
Pytany o uzasadnienie prezydenckiej decyzji, Jarzębowski

mówi o dużym doświadczeniu
Krawczyka. Obecny dyrektor gliwickiego muzeum przez pięć lat
był już zastępcą Gabary w GTM-ie. Równocześnie pod koniec
2007 roku pełnił obowiązki dyrektora naczelnego warszawskiego Teatru Dramatycznego.

MUZEUM I TEATR
W JEDNYCH
RĘKACH
Pomysł na powołanie Krawczyka wypłynął ze strony urzędników. Kierująca teatrem w okresie „bezkrólewia” zastępczyni
Gabary, Jolanta Niderla-Witkowska, o całej sprawie dowiedziała się od nas.

Droższe śmieci bez podwyżki
Prawie 38 milionów zł zapłaci miasto za
wywóz śmieci w Gliwicach w latach 2015-2017. Remondis, który jest jedyną firmą
spełniającą przetargowe kryteria, życzy sobie o blisko 7 mln zł więcej za odbiór odpadów. Choć miasto zarzeka się, że podwyżka
opłat dla mieszkańców nie wchodzi w grę,
to tak czy inaczej, mieszkańcy zapłacą.
Na mocy kończącej się umowy, konsorcjum firm Remondis
Gliwice i Remondis Tarnowskie
Góry, zarobiło około 32 mln
zł za wywóz śmieci w latach
2013-15.

Kolejna umowa, na
okres 2015-2017,
zdecydowanie mocniej uderzy w miejską kasę. W zakończonym w połowie
maja przetargu to
samo konsorcjum
wyceniło swoje
usługi na 37 mln
959 tys. zł.

Zarządu Miasta, w których
biorę udział, taki temat nie
był dyskutowany. A właśnie od
omawiania tego typu tematów
są takie spotkania – zapewnia
Marek Jarzębowski, rzecznik
prezydenta Gliwic.
Zapytany skąd zatem magistrat
weźmie pieniądze na pokrycie
różnicy w cenie, prezydencki
rzecznik odpowiada zwięźle.
– Z podatków, to oczywiste.
Jeżeli miasto sięgnie do rezerw,
to prawdopodobnie ucierpią na
tym inne zadania inwestycyjne.
Możliwe zatem, że po kilku miesiącach na sesję Rady Miasta
trafi jednak projekt uchwały
zakładający podwyżkę stawek,
które w Gliwicach kształtują
się na dość niskim, w skali

Dla porównania, wywóz odpadów w latach 2014-16 w Opolu
kosztuje tamtejszy urząd miejski
raptem 20 mln zł. Mimo dość
znacznej podwyżki, gliwiccy
urzędnicy nie przewidują podwyżek stawek dla mieszkańców.
– Na razie nie ma mowy o podwyżce stawek za śmieci. Na
cotygodniowych spotkaniach
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województwa, poziomie. Tak
czy inaczej, i tak zapłacą mieszkańcy, w bardziej pośredni lub
bezpośredni sposób.
Warto zaznaczyć, że w Gliwicach poprzeczka dla potencjalnych oferentów zawieszona jest
bardzo wysoko. O tyle wysoko,
że na starcie wyeliminowane są
inne firmy. Tak więc konsorcjum
Remondisów, będące jedynym
podmiotem, który stanął do
przetargu, może w pewien sposób dyktować „przebieg gry”.
Dla miasta od ceny ważniejsza
jest jednak jakość świadczonych usług. Ta, zdaniem urzędników, jest dość wysoka.
– Nie mamy większych zastrzeżeń co do Remondisu. Wiadomo,
że do tego typu usług zawsze
będą jakieś uwagi ze strony
mieszkańców, ale generalnie
trzeba przyznać, że przebiega
to raczej prawidłowo – stwierdził Marek Jarzębowski, rzecznik prezydenta Gliwic, gdy kilka
tygodni temu poprosiliśmy magistrat o ocenę dotychczasowej
współpracy.
Michał Pac Pomarnacki

– Myślę, że intencją organizatora (ale to tylko moje domniemanie), było przyjęcie
rozwiązania pozwalającego
ustabilizować funkcjonowanie
teatru w trudnym okresie, który
nastąpił po rezygnacji poprzedniego dyrektora. Rozwiązania
dającego czas, by bez zbędnej
presji (często spowodowanej
względami pozamerytorycznymi)
wyłoniony został najlepszy kandydat, który pokieruje gliwicką
placówką – mówi Krawczyk.

Mimo nowych
obowiązków,
Grzegorz Krawczyk pozostanie
dyrektorem
Muzeum w Gliwicach.
– To był mój warunek. Od kilkunastu miesięcy bezpośrednio

nadzoruję organizację kolejnego oddziału muzeum, który jest
zakładany w Żydowskim Domu
Przedpogrzebowym przy ul. Poniatowskiego. Mam również do
wykonania szereg innych zadań
związanych z działalnością programową muzeum – nie pozostawia wątpliwości.

TU NIE BĘDZIE
REWOLUCJI
Najważniejsze zadania, jakie
stawia przed sobą Krawczyk to
kwestia wygasających w czerwcu umów z aktorami oraz przygotowanie budżetu placówki na
przyszły rok.

– Nie jestem od robienia w teatrze rewolucji, ale wszystkiego
co będzie niezbędne do jego
ustabilizowania – podsumowuje.
Jak na ironię, zawirowania personalne w Gliwickim Teatrze
Muzycznym zbiegły się z jednym
z jego największych sukcesów
artystycznych ostatnich lat.
Najnowszy musical „Rodzina
Addamsów” otrzymał niedawno
Teatralną Nagrodę Muzyczną
im. Jana Kiepury w kategorii
„Najlepszy spektakl”. Widowisko cieszy się też dużym zainteresowaniem publiczności.

Michał Szewczyk

Gliwice i Zabrze
za Komorowskim

W Gliwicach wybory prezydenckie wygrał
Bronisław Komorowski. Ustępujący prezydent otrzymał prawie 60% głosów. Jego
konkurent nieco ponad 40%.
W skali kraju zwycięzcą został
kandydat PiS, który zdobył
51,55% głosów przy 48,45%
Komorowskiego. Frekwencja
w Gliwicach wyniosła 56,95%
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i jest wyższa od ogólnopolskiej (55,34%).
Na Bronisława Komorowskiego głos oddało 48.320

gliwiczan (59,87%), a na kandydata PiS 32.389 (40,13%).
Przypomnijmy, również
w pierwszej turze Komorowski
odnotował w Gliwicach dużo
lepszy wynik niż w skali kraju.
Urzędujący jeszcze prezydent
okazał się lepszy także w Zabrzu, gdzie zdobył 56,22%
głosów. 
(msz)
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To może być miejsce unikalne w skali nie tylko miasta, ale
całego regionu. Biorąc pod uwagę historię Domu Przedpogrzebowego przy ul. Poniatowskiego i stan, w jakim zabytek znajdował się jeszcze kilka lat temu, dobiegająca właśnie końca
renowacja, niesie za sobą spektakularne zmiany.
– To czego nie widać z zewnątrz, a co jest już zrobione
w środku, to wszystkie przyłącza. Na niektórych ścianach są
już kafelki. Co ciekawe, część
starych płytek udało się odzyskać i wykorzystać do nowego
zaaranżowania wnętrza. Lada
moment powinny pojawić się
też witraże przygotowywane
w specjalnej pracowni – mówi
Marzena Sosnowska, rzecznik
prasowy Miejskiego Zarządu
Usług Komunalnych, inwestora
projektu.

Względem pierwszych założeń.
jej realizacja jest droższa o ponad milion złotych. Wykonawca
musiał m.in. zmienić technologię
prac konserwatorskich. Erozja

Zobacz ten
materiał TV
Wystarczy do widocznego
obok kodu przyłożyć smartfon z dostępem do internetu i czytnikiem kodów QR

tynków na suficie była bowiem
tak silna, że groziła jego odpadnięciem wraz z malowidłami.
– Jak w każdym obiekcie zabytkowym podejście do samej
struktury i podkładu pod polichromie kosztowało trochę czasu i znalezienie odpowiedniego
sposobu na ich rekonstrukcję
– tłumaczy Rafał Kotliński, koordynator projektu z firmy KONIOR
sp.j., która zajmuje się renowacją Domu Przedpogrzebowego.
Oprócz polichromii, o dawnym
wyglądzie obiektu przypominać
będą także witraże i kafelki, które wypełnią jedną z łazienek.

Fot: Łukasz Gawin

Obecnie pieczołowicie odtwarzany jest oryginalny wzór polichromii w sali głównej.

To będzie jeden
z najefektowniejszych
elementów zabytku,
choć jego rekonstrukcja wymagała
dodatkowych prac,
a także przyczyniła się
do wzrostu kosztów
inwestycji.

Fot: Łukasz Gawin

Cud na Poniatowskiego

– Co ciekawe, ten obiekt
pierwszy raz od prawdopodobnie osiemdziesięciu lat tej zimy
był ogrzewany. Czekaliśmy na
to, jak mury się zachowają, ale
wszystko na szczęście przebiegło zgodnie z planem. Mamy
nadzieję, że oddamy miejsce,
które będzie służyło gliwiczanom i gościom w ciekawy
sposób – opowiada Marzena
Sosnowska.

Oprócz prac wykonywanych wewnątrz
obiektu, zmienia
się także otoczenie
zabytku.
– Lada moment powinno zacząć się gospodarowanie zielenią. Powstały też miejsca
parkingowe dla osób niepełnosprawnych – mówi Sosnowska.
Pod koniec czerwca, wyremon-

towany zabytek powinno przejąć Muzeum w Gliwicach, które w obiekcie przygotuje stałą
wystawę poświęconą historii

Żydów na Górnym Śląsku. Cała
inwestycja realizowana jest ze
środków budżetu miasta.
Michał Szewczyk

powinien być udostępniony kierowcom w pierwszym

kwartale 2016 roku.

29 maja ma zostać otwarty nowy
węzeł łączący Drogę Krajową nr 88
i ul. Portową, a w przyszłości także
Drogową Trasą Średnicową. W obrębie
węzła będą prowadzone jeszcze prace
wykończeniowe, ale poza jezdniami.
Obiekt będzie oświetlony i oznakowany
– na razie znakami tymczasowymi.
Kierowcy powinni zwrócić uwagę
na ważną zmianę
organizacji ruchu.
Od 29 maja ulica
Portowa będzie
znowu drogą
z pierwszeństwem
przejazdu, a ulice
Edisona i estakada
Heweliusza staną
się drogami podporządkowanymi.
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– Wielu kierowców przyzwyczaiło się do zmienionej czasowo organizacji ruchu, więc
koniecznie należy w tych miejscach zachować szczególną
ostrożność – podkreślają
urzędnicy.
– Kierowcy samochodów
ciężarowych i innych obsługujących przedsiębiorstwa
i firmy znajdujące się przy
ul. Portowej, będą mogli
bezpośrednio, bez korzystania z objazdów, wjechać na
DK-88. Ponadto mieszkańcy
Łabęd zyskają kolejny dojazd
do DK-88 (w tym przypadku

Fot: Łukasz Gawin

Nowy węzeł
od piątku

W związku ze zmianą
organizacji ruchu na
ul. Portowej, kierowcy
powinni zachować
wzmożoną uwagę
przez ul. Portową). Warto też
dodać, że kierowcy, którzy
będą chcieli zadecydować
o zmianie kierunku jazdy
(aktualnie podejmujący manewr zawracania w miejscu
niedozwolonym) będą mogli
to uczynić korzystając z rond
wybierając właściwy kierunek
jazdy – wyliczała niedawno
zalety udostępnianego rozwiązania Jadwiga Stiborska,
rzecznik prasowy Zarządu
Dróg Miejskich w Gliwicach.

w ramach budowy odcinka
G2 DTŚ, który w całości
r

e

k

l

a

m

a

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(msz)
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Inwestycja realizowana jest
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Hackerzy wykradli jej 14 tysięcy Piraci tracą prawa jazdy

W poprzedni poniedziałek weszły w życie nowe przepisy, nakazujące policjantom zatrzymywać prawa jazdy tym kierowcom,
którzy przekroczyli dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o 50 km/h i więcej. W rejonie działań gliwickiej policji,
w ciągu pierwszej doby trzech kierowców straciło uprawnienia do kierowania na 3 miesiące.

Policja ostrzega przed e-mailami od
banków z informacją, że pomyłkowo
przyszedł na konto jakiś przelew. Takich wiadomości nie przysyłają banki!
Tydzień temu pewna gliwiczanka otrzymała wiadomość, że na konto bankowe
przelano jej nienależne środki
w wysokości ponad 14 tys.
zł. Kobieta kliknęła w podany w mailu link, co automatycznie przekierowało ją na
stronę banku. Zalogowała się
więc na swoim koncie, ale
komputerowy wirus podmienił
REKLAMA
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widok salda... Tu działali już
hakerzy.
Otóż gliwiczanka zauważyła, że rzeczywiście posiada
wskazaną kwotę i kierując się
uczciwością, od razu przelała nadwyżkę na wskazane
konto. Niestety, po kolejnym
zalogowaniu się do swojego
banku spostrzegła, że ow.
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Kierowcy, o których mowa, zapłacą dodatkowo mandaty karne
po 500 zł. Dwie osoby zatrzymano na ul. Pszczyńskiej. To
27-letnia gliwiczanka i 29-letni
mieszkaniec gminy Sośnicowice.
W Sośnicowicach na Łabędzkiej
z kolei zatrzymano 24-letniego
mieszkańca gminy Rudziniec.

szem, oddała pieniądze,
ale... swoje.
(KMP Gliwice)
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Przypomnijmy, wprowadzone
przepisy uwzględniają nowe
przesłanki administracyjnego
zatrzymania prawa jazdy, tj.
w przypadku rażącego przekroczenia prędkości dopuszczalnej
w obszarze zabudowanym (powyżej 50 km/h) oraz przewożenia nadmiernej liczby osób.

W praktyce, ma to skutkować
zatrzymaniem dokumentu prawa jazdy w trakcie prowadzonej
kontroli drogowej i przesłaniem
go do właściwego starosty, który
– wydając decyzję administracyjną – formalnie zatrzyma ten
dokument – za pierwszym razem
na 3 miesiące.

.

Chłopiec z Gliwic
najlepszy na Śląsku

Chłopiec z Gliwic, autor wraz z aktorami
i realizatorami spektaklu

20 maja, na zamku książąt Sułkowskich
w Bielsku-Białej, marszałek województwa śląskiego wręczył nagrody i wyróżnienia w tegorocznej edycji konkursu na
wydarzenie muzealne roku.
W kategorii najlepszy projekt
edukacyjny 2014 r. bezapelacyjnie zwyciężył Chłopiec
z Gliwic – zrealizowany przez
Muzeum w Gliwicach.
– Ta niewielka sztuka, a właściwie krotochwila teatralna,
którą napisałem dla dzieci, jak
również wszystkie towarzyszące
jej przedsięwzięcia, pokazuje,
że wielka historia nie rozgrywa
się wyłącznie „za siedmioma
górami i siedmioma lasami”,

lecz często o krok od nas, tuż
za rogiem. Z tej przyczyny w sztuce odwołałem się do najsłynniejszej, choć obecnie nieco
zapoznanej gliwickiej legendy.
Bardzo cieszy mnie nagroda,
ale nie mniejszą radość sprawiło wyróżnienie, które Jury
przyznało naszej placówce za
konserwację zbroi japońskich,
które należą do najcenniejszych
zabytków w gliwickich zbiorach –
powiedział Grzegorz Krawczyk,
dyrektor Muzeum w Gliwicach.

Wyścigi Rowerkowe
dla dzieci

W najbliższą niedzielę na terenie Centrum
Handlowego Europa Centralna zostaną rozegrane CHARYTATYWNE WYŚCIGI ROWERKOWE dla dzieci od 2 do 9 lat.
Celem akcji oprócz sportowej
rywalizacji jest zakup rowerów dla dzieci przebywających
w Domu Dziecka. Zawodnicy
będą startować w pięcioosobowych grupach – każdy otrzyma
pamiątkowy medal na mecie,
a pierwsza trójka dyplomy
i słodkie nagrody.
Rejestracja online oraz niższa
opłata startowa (20 zł) obowiązuje do czwartku 28 maja. Jeśli
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nie zostanie wyczerpany limit
startujących, który wynosi 200
osób, to będzie można zapisać
się w dniu zawodów (od godziny
9:00) – opłata startowa 30 zł.
Dla uczestników przewidziano
darmowy serwis, a dla wszystkich chętnych znakowanie i rejestrację rowerów przez Straż
Miejską.
Szczegóły na www.biegamyzsercem.pl
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Fot. Łukasz Gawin

Jeszcze
pół roku

Odnowiona elewacja, zadaszone perony, nowy
zegar nad głównym wejściem, windy i ruchome schody. Do końca tego roku, gliwiczanie
mają mieć do dyspozycji dworzec na miarę
XXI wieku. Zanim jednak obiekt zyska nowe
elementy, wykonawca musi poradzić sobie
z likwidacją tych już niepotrzebnych.
– Obecnie w budynku dworca
trwają roboty rozbiórkowe ścian
nośnych i stropów. Skuwane są
również tynki w piwnicy. Jeżeli
chodzi o infrastrukturę torowo-peronową trwa rozbiórka tuneli – mówi Aleksandra Dąbek
z biura prasowego PKP S.A.
Na czas remontu podróżni
mogą korzystać z dworca tymczasowego, a niebawem pomiędzy pierwszym, a czwartym
peronem powstanie specjalna
naziemna kładka.

Inwestycja realizowana pod pieczą
PKP S.A., a wy-

konywana przez
hiszpańskie konsorcjum Aldesa, będzie
gotowa w czwartym
kwartale tego roku
(oprócz czwartego
peronu). Jak zapewnia Dąbek, na razie
prace przebiegają
zgodnie z planem.
– Do tej pory nie trafiliśmy
na żadne niespodzianki, ale
trzeba pamiętać, że ta stacja
ma charakter zabytkowy, więc
tak naprawdę wszystko jeszcze
przed nami – podkreśla.

Odnowiony dworzec PKP ma być prawdziwą wizytówką Gliwic
Obiekt, który póki co trudno
było nazywać wizytówką miasta,
radykalnie zmieni swój wygląd.

Perony zyskają
całkowicie nową
nawierzchnię oraz
zadaszenie z przeszkleniami. Wy-

mienione zostaną
tory w obrębie
stacji.

– To jest dworzec szczególny,
bo to większa inwestycja niż te
pozostałe, które prowadzimy.
Jest dofinansowana ze środków
Unii Europejskiej i obejmuje nie
tylko modernizację samego
dworca, ale całej infrastruktury torowo-peronowej – mówi
Aleksandra Dąbek.

Z tunelu głównego na poziom
peronu będą prowadziły schody ruchome i windy. Dworzec
ma być także przystosowany
dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
REKLAMA
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PKP S.A. zmodernizowała
i oddała do użytku ponad 60
dworców kolejowych w całej
Polsce. Obecnie na terenie
województwa śląskiego oprócz
modernizacji w Gliwicach, kolejowa spółka prowadzi również przebudowy dworców Katowice Ligota i Częstochowa
Osobowa.
(msz)
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Nowa atrakcja turystyczna
w regionie! Park Miniatur
Olszowa zaprasza

Fot. SM Gliwice

Wenecka Bazylika św.
Marka, paryska katedra
Notre Dame czy Bazylika
i Plac św. Piotra w Rzymie, aby je obejrzeć wystarczy wybrać się do
Olszowej – miejscowości
w powiecie strzeleckim
na Opolszczyźnie, znajdującej się przy zjeździe
z autostrady A4. Dojazd
z Gliwic to tylko 25 minut.

Patrole na dwóch kółkach
Gliwicka Straż Miejska od lat korzysta z pomocy patroli rowerowych. – To dobry sposób na zwiększenie wykrywalności drobnych
wykroczeń, a także szybsze przemieszczanie się po mieście –
mówią funkcjonariusze.
Działania „rowerowych strażników” skierowane są na
kontrole parków, skwerów,
placów zabaw oraz miejsc,
w których na co dzień wypoczywają gliwiczanie.
– Nie wszędzie można
wjechać radiowozem. Nie
zawsze też jadący w parku
radiowóz jest mile widzia-
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ny. Strażnicy Miejscy w tym
patrolu zwracają przede
wszystkim uwagę na osoby
spożywające alkohol w miejscach zakazanych, wyprowadzanie psów bez środków
nakazanych czy zakłócanie
spokoju – tłumaczy Marcin
Kuczkowski, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Gliwicach.

Na ulice Gliwic codziennie będą wyjeżdżać trzy
patrole rowerowe.
W skład każdego z nich,
wchodzić ma dwóch funkcjonariuszy wyposażonych
w specjalne mundury, które pozwolą na prowadzenie
działań także w wypadku
niepogody. 
(msz)

W ogrodzie o powierzchni 20
tysięcy metrów kwadratowych
znajduje się kilkanaście najbardziej znanych obiektów sakralnych na świecie, a także
kilka makiet przedstawiających
znane opolskie budowle.
To okazja do przyjrzenia się im
z bliska, a także poznania historii obiektów.

Wszystkie miniatury wykonane są
wyłącznie w skali
1:25, dzięki temu
można porównać
wielkość poszczególnych obiektów.

www.gazeta-miejska.pl

W tym przypadku „miniatura” może być słowem nieco
mylącym, bowiem największa
budowla ma wysokość prawie
5 metrów. Z pewnych źródeł
wiemy, że koszt jednej miniatury to cena dobrego samochodu
z salonu.
Na terenie obiektu znajdują się
przepiękne zabytowe budynki
z przełomu XIX/XX wieku, które zostały odrestaurowane .
Obecnie w skład kompleksu
wchodzą: Spichlerz dwupoziomowa restauracja z antresolą,
Pod Złotym Rogiem sala bankietowa, hotel. Dzieci w wieku
od 3 do 13 lat mogą skorzystać z atrakcji w postaci parku
linowego z domkami na drze-

wach, przeszkodami linowymi,
huśtawkami oraz zjeżdżalnią.
Wizyta w Olszowej to idealny
pomysł na jednodniową wycieczkę, więc zachęcamy do
aktywnego wypoczynku.
Park Miniatur Sakralnych sąsiaduje z miejscem licznych pielgrzymek czyli Sanktuarium Góra
Św. Anny. W planach podróży
warto więc uwzględnić wizytę
w Parku Miniatur Sakralnych.
Park Miniatur czynny codziennie
w godz. 10.00-18.00.
Szczegółowe informacje na

www.miniaturyolszowa.pl
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W Kulturalnej Ściądze każdy znajdzie coś dla siebie. Repertuar kin,
teatrów, koncerty muzyki rozrywkowej i poważnej, wystawy i spotkania.
Z nami niczego nie przegapisz.
27.05 - środa
Muzeum Miejskie w Zabrzu, ul.
Powstańców Śląskich 3

• wystawa – Była taka drużyna…
3 drużyna harcerzy im. Tadeusza
Kościuszki w Zabrzu 1945-1950
Ekspozycja poświęcona jest
krótkiej historii niezwykłej grupy
młodych ludzi, którzy działali na
terenie Zabrza w ramach odrodzonego po II wojnie światowej
Związku Harcerstwa Polskiego.
Galeria Café Silesia – Zabrze,
ul. 3 Maja 6
• Janusz Kapusta K-dron. Między
sztuką a nauką – wystawa światowej sławy rysownika, architekta,
i filozofa.
Dom Muzyki i Tańca – Zabrze, ul.
Gen. de Gaulle’a 17

XXVI Dni Muzyki Organowej
• 19.00 Katedra św. Ap. Piotra
i Pawła – Gliwice
RECITAL ORGANOWY, WACŁAW
GOLONKA (KRAKÓW)w programie: P. Eben, J.S. Bach, F. Liszt,
S. Karg-ELert, M. Dupre
Kino Studyjne AMOK – Gliwice,
ul. Dolnych Wałów 3
• 16.00 Cząstka Podlasia • 16.30
Apartament • 17.00 Karski i władcy
ludzkości • 18.00 Wiek Adaline •
18.15 Party Girl • 20.00Drugi Hotel
Marigold • 20.15 Taxi-Teheran

28.05 - czwartek
Muzeum Miejskie w Zabrzu, ul.
Powstańców Śląskich 3
• wystawa – Była taka drużyna…
3 drużyna harcerzy im. Tadeusza
Kościuszki w Zabrzu 1945-1950

Stacja Artystyczna Rynek – Gliwice Rynek 4-5, tel. 500-170-516
• 16:00-17:45 – KREATYWNE
ZAJĘCIA PLASTYCZNE. WSTĘP
WOLNY. Zajęcia plastyczne dla
dzieci i młodzieży oraz rodziców.
Obowiązują zapisy na miejscu lub
na adres: sar@gtwgliwice.pl.
• 18:00-21:00 – CZWARTKI
Z ZASADAMI. WSTĘP WOLNY.
Planszówki, karcianki, bitewniaki.
Chcesz zagrać, a nie masz gdzie?
Weź swoją ulubioną grę pod pachę
i wpadnij do Stacji zagrać w Magica,
Warhammera, Ogniem i Mieczem.
Centrum Kultury Jazovia – Gliwice, Rynek 10

• 18.00 Dima Gorelik

Galeria Café Silesia – Zabrze,
ul. 3 Maja 6

XXVI Dni Muzyki Organowej
• 19.00 Katedra św. Ap. Piotra
i Pawła – Gliwice
RECITAL ORGANOWY - VOLODYMYR KOSHUBA (KIJÓW)
w programie: G.F.Haendel, J.H.
Knecht, J.S. Bach, C. Franck, L.
Vierne,K. Olczak
Kino Studyjne AMOK – Gliwice,
ul. Dolnych Wałów 3
• 16.00 Cząstka Podlasia • 16.30
Apartament • 17.00 Karski i władcy
ludzkości • 18.00 Wiek Adaline •
18.15 Party Girl • 20.00Drugi Hotel
Marigold • 20.15 Taxi-Teheran

Muzeum Miejskie w Zabrzu, ul.
Powstańców Śląskich 3
• wystawa – Była taka drużyna…
3 drużyna harcerzy im. Tadeusza
Kościuszki w Zabrzu 1945-1950
Galeria Café Silesia – Zabrze,
ul. 3 Maja 6
• Janusz Kapusta K-dron. Między
sztuką a nauką – wystawa światowej sławy rysownika, architekta.
CK Wiatrak – Zabrze, ul. Wolnośći 395
• 20.00 ARTROSIS + Opozycja +
Dance On Glass + As Night Falls
Teatr Nowy – Zabrze, Plac Teatralny 1
• 10.00 Plastusiowy Pamiętnik

Teatr Nowy – Zabrze, Plac Teatralny 1
• 10.00 Plastusiowy Pamiętnik/
Maria Kownacka
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4, tel. 32 271-62-91
• 18.00 Gloria
• 20.00 Wędrówka na zachód
Radiostacja – Gliwice, ul. Tarnogórska 129
• wystawa – Z Archiwum X Departamentu (do 30.06)

• Janusz Kapusta K-dron. Między
sztuką a nauką – wystawa światowej sławy rysownika, architekta,
i filozofa.
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4, tel. 32 271-62-91
• 18.00 Gloria
• 20.00 Wędrówka na zachód

Stowarzyszenie Muzyczne "Śląski Jazz Club" – Gliwice, Rynek 18
• 20.00 Czwartek Jazzowy
Jazz Jam
Jam Session w stylistyce jazz, jak
w każdy ostatni czwartek miesiąca. Wstęp wolny.

• 19.00 Top Dogs /Urs Widmer
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4, tel. 32 271-62-91
• 18.00, 20.00 Z jednej krwi

Radiostacja – Gliwice, ul. Tarnogórska 129
• wystawa – Z Archiwum X Departamentu (do 30.06)

Galeria ATRIUM Technopark –
Gliwice, ul. Konarskiego 18C

• wystawa prac autorstwa Pawła
Szymy – rysownika i fotografa
pt. "Spacerem po Alsdorfie"

Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 8a
• 16.00 Wszechnica PAU

Galeria ATRIUM Technopark –
Gliwice, ul. Konarskiego 18C
• wystawa prac autorstwa Pawła
Szymy – rysownika i fotografa pt.
"Spacerem po Alsdorfie"
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• wystawa – Z Archiwum X Departamentu (do 30.06)
Zamek Piastowski – Gliwice, ul.
Pod Murami 2, tel. 32 231-44-94

Galeria Café Silesia – Zabrze,
ul. 3 Maja 6
• Janusz Kapusta K-dron. Między
sztuką a nauką – wystawa światowej sławy rysownika, architekta.
CK Wiatrak – Zabrze, ul. Wolnośći 395

• wystawa – Przeszłość powiatu
gliwickiego. Vademecum archeologiczne (do 30 czerwca 2015 r.)
Stacja Artystyczna Rynek – Gliwice Rynek 4-5, tel. 500-170-516

• 19:00 – KONCERT – "CIĘŻAR
EGZYSTENCJI W POEZJI WIELKICH BARDÓW" Wykonanie Marek Oleś. W programie piosenki:
Jacka Kaczmarskiego, Mirosława
Czyżykiewicza, Włodzimierza Wysockiego. Wstęp biletowany 5 ZŁ.
COK „Perełka” – Gliwice, ul. Studzienna 6
• Międzynarodowy Plener Malarski „Moje Miasto” wraz z wystawą
poplenerową

• 20.00 ANTYFEST ANTYRADIA
2015 / jeden z trzech koncertów
półfinałowych Antyfestu Antyradia
2015. Obok trzech kapel półfinałowych wystąpi gwiazda wieczoru,
zespół Proletaryat.
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4, tel. 32 271-62-91
• 18.00 Z jednej krwi
• 20.00 Z jednej krwi
Radiostacja – Gliwice, ul. Tarnogórska 129
• wystawa – Z Archiwum X Departamentu (do 30.06)
Zamek Piastowski – Gliwice, ul.
Pod Murami 2, tel. 32 231-44-94
• wystawa – Przeszłość powiatu
gliwickiego. Vademecum archeologiczne (do 30 czerwca 2015 r.)
Park Chrobrego w Gliwicach

• "Wiosennie... kolorowo... pozytywnie" – koncert. Młodzież pod
kierunkiem Agnieszki Bielanik-Witomskiej dzięki piosenkom Starego
Dobrego Małżeństwa, Skaldów,
Czerwonych Gitar przeniesie publiczność na zielone łąki, z dala
od zgiełku miasta. To tylko jedna
z odsłon koncertu – "resztę pozostawiamy w tajemnicy..."
• 12.00 Festyn z okazji Dnia
Dziecka
CKS Mrowisko – Gliwice, ul.
Pszczyńska 85

XXVI Dni Muzyki Organowej
• 19.30 Kościół pw. św. Bartłomieja – Gliwice
RECITAL ORGANOWY - STEFAN
ENGELS (LIPSK) w programie: K.
Hoyer, J. Alain, S. Karg-Elert J.G.
Rheinberger

• wystawa – Przeszłość powiatu
gliwickiego. Vademecum archeologiczne (do 30 czerwca 2015 r.)

COK „Perełka” – Gliwice, ul. Studzienna 6
• Międzynarodowy Plener Malarski „Moje Miasto” wraz z wystawą
poplenerową

Muzeum Miejskie w Zabrzu, ul.
Powstańców Śląskich 3
• wystawa – Była taka drużyna…
3 drużyna harcerzy im. Tadeusza
Kościuszki w Zabrzu 1945-1950

Galeria ATRIUM Technopark –
Gliwice, ul. Konarskiego 18C
• wystawa prac autorstwa Pawła
Szymy – rysownika i fotografa pt.
"Spacerem po Alsdorfie"

Zamek Piastowski – Gliwice, ul.
Pod Murami 2, tel. 32 231-44-94

Zamek Piastowski – Gliwice, ul.
Pod Murami 2, tel. 32 231-44-94
• wystawa – Przeszłość powiatu
gliwickiego. Vademecum archeologiczne (do 30 czerwca 2015 r.)
COK „Perełka” – Gliwice, ul. Studzienna 6
• Międzynarodowy Plener Malarski „Moje Miasto” wraz z wystawą
poplenerową

30.05 – sobota

29.05 – piątek

• 21.00 Artur Orzech – " Wiza
do Iranu"
• 18.00 Koncert Jubileuszowy
z Sercem – koncert galowy w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej
Filharmonii Zabrzańskiej

Radiostacja – Gliwice, ul. Tarnogórska 129

Gliwicki Teatr Rozrywki – Gliwice,
ul. Nowy Świat 55/57

„Kraina jutra” ("Tomorrowland") to najnowszy film przygodowy Disneya
opowiadający o niezwykłej podróży w czasie. Dwójka bohaterów: uznany
w dzieciństwie za geniusza, a obecnie rozczarowany życiem Frank (George
Clooney) oraz inteligentna nastolatka przepełniona zamiłowaniem do nauki
Casey (Britt Robertson), wyruszają na niebezpieczną misję, której celem
jest odkrycie tajemnicy miejsca zagubionego w czasie i przestrzeni, znanego jako „Kraina jutra”. To zadanie zmieni świat – i ich samych – na zawsze.

www.gazeta-miejska.pl

• 10.00 Pinokio – musical dla
dzieci w 2 aktach
Musicalowa wersja klasycznej
bajki. Pinokio bardzo chce zostać
prawdziwym chłopcem. Nie jest to
jednak takie proste...

• 09.00-17.00 Knife Show – III
Międzynarodowa Wystawa Noży
XXVI Dni Muzyki Organowej
• 08.30-15.00 WYCIECZKA
SZLAKIEM ORGANÓW GÓRNEGO
ŚLĄSKA. Prowadzenie, prelekcje
i koncer ty-prezentacje:Julian
Gembalski (Katowice)
• 19.45 Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – Gliwice
KONCERT PROMOCYJNY STUDENTÓW
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Gliwicki Teatr Rozrywki – Gliwice,
ul. Nowy Świat 55/57

Radiostacja – Gliwice, ul. Tarnogórska 129
• wystawa – Z Archiwum X Departamentu (do 30.06)

Kino Studyjne AMOK – Gliwice,
ul. Dolnych Wałów 3

Teatr Nowy – Zabrze, Plac Teatralny 1
• 10.00 Plastusiowy Pamiętnik /
Maria Kownacka
Zamek Piastowski – Gliwice, ul.
Pod Murami 2, tel. 32 231-44-94

Zamek Piastowski – Gliwice, ul.
Pod Murami 2, tel. 32 231-44-94
• 14.30, 16.00 MALUCHY
W KRAINIE DŹWIĘKU
PROJEKT EDUKACJI MUZYCZNEJ
OPARTY NA TEORII E.E. GORDONA
„Maluchy w krainie dźwięku” to
nowa propozycja GTM, projekt
edukacji muzycznej.
• 17.00 Pinokio – musical dla
dzieci w 2 aktach
Musicalowa wersja klasycznej
bajki. Pinokio, wystrugany przez
starego Dżepetta, bardzo chce
zostać prawdziwym chłopcem.
Nie jest to jednak takie proste...
Kino Studyjne AMOK – Gliwice,
ul. Dolnych Wałów 3

• 11.00 Dziecięcy Salonik Filmowy
z Agatą Buzek /w ramach: Dziecięcy Salonik Filmowy z Agatą Buzek

Plac Krakowski w Gliwicach

• 16.30 Madika z Czerwcowego
Wzgórza /w ramach: Dni Dziecka
z bohaterami Astrid Lindgren

01.06 - poniedz.
Teatr Nowy – Zabrze, Plac Teatralny 1
• 10.00 Plastusiowy Pamiętnik /
Maria Kownacka
• 16.15 Ronja, córka zbójnika
/w ramach: Dni Dziecka z bohaterami Astrid Lindgren

31.05 - niedziela
Galeria Café Silesia – Zabrze,
ul. 3 Maja 6

• Janusz Kapusta K-dron. Między sztuką a nauką – wystawa
światowej sławy rysownika,
architekta, i filozofa.
Dom Muzyki i Tańca – Zabrze, ul.
Gen. de Gaulle’a 17

• 19.00 KWIATKOWSKI / MROZU
/ CHYLIŃSKA – koncert
XXVI Dni Muzyki Organowej
• 20.00 Katedra św. Ap. Piotra
i Pawła – Gliwice
ZAKOŃCZENIE FESTIWALU
KONCERT KANTATOWO-ORATORYJNY
Stoltzer Ensemble – Wrocław
Wroclaw Barock Ensemble
Piotr Karpeta – kierownik artystyczny /w programie:
J. Liban, Th. Stoltzer, J.S. Bach,
5. G.G. Gorczycki, M. Marais, G.F.
Telemann, B. Pękiel, J.G. Graun
Gliwicki Teatr Rozrywki – Gliwice,
ul. Nowy Świat 55/57
• 12.00 XCIX KRAKOWSKI SALON
POEZJI W GLIWICACH. POEZJA
DLA DZIECI

• 15.00 Arka Noego
„Petarda” to tytuł najnowszej płyty
zespołu Arka Noego. Utwory z tego
krążka usłyszymy podczas tego
koncertu. Nie zabraknie także najbardziej znanych przebojów, które
wzruszają i bawią nas już od lat.
Teatr Nowy – Zabrze, Plac Teatralny 1

• 16.00 Plastusiowy Pamiętnik /
Maria Kownacka
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4, tel. 32 271-62-91
• 18.00 Z jednej krwi
• 20.00 Z jednej krwi
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• 13.45, 15.00 MALUCHY
W KRAINIE DŹWIĘKU – projekt
edukacji muzycznej oparty na
teorii E.E. Gordona

• 16.00 Pinokio – musical dla
dzieci w 2 aktach
Musicalowa wersja klasycznej
bajki. Pinokio, wystrugany przez
starego Dżepetta, bardzo chce
zostać prawdziwym chłopcem.
Nie jest to jednak takie proste...

COK „Perełka” – Gliwice, ul. Studzienna 6
• Międzynarodowy Plener Malarski „Moje Miasto” wraz z wystawą
poplenerową

02.06 - wtorek
Muzeum Miejskie w Zabrzu, ul.
Powstańców Śląskich 3
• wystawa – Była taka drużyna…
3 drużyna harcerzy im. Tadeusza
Kościuszki w Zabrzu 1945-1950

COK „Perełka” – Gliwice, ul. Studzienna 6
• Międzynarodowy Plener Malarski „Moje Miasto” wraz z wystawą
poplenerową

• wystawa – Przeszłość powiatu
gliwickiego. Vademecum archeologiczne (do 30 czerwca 2015 r.)
Stowarzyszenie Muzyczne "Śląski Jazz Club" – Gliwice, Rynek 18

• 09.00, 12.00 MAŁY KSIĄŻĘ –
spektakl w 2 aktach
"Mały Książę" – muzyczna propozycja dla całej rodziny!
Kino Studyjne AMOK – Gliwice,
ul. Dolnych Wałów 3

Galeria Café Silesia – Zabrze,
ul. 3 Maja 6

• Janusz Kapusta K-dron - wystawa

Galeria ATRIUM Technopark –
Gliwice, ul. Konarskiego 18C
• wystawa prac autorstwa Pawła
Szymy – rysownika i fotografa pt.
"Spacerem po Alsdorfie"

Gliwicki Teatr Rozrywki – Gliwice,
ul. Nowy Świat 55/57

• 17.30 Dzieci z Bullerbyn /w ramach: Dni Dziecka z bohaterami
Astrid Lindgren

• wystawa – Przeszłość powiatu
gliwickiego. Vademecum archeologiczne (do 30 czerwca 2015 r.)

7

• 20.00 Moc Bluesa Prezentuje
GRUFF! – Przytuła & Kruk vs.
Maciej Kudła
Bartek Przytula – voc
Tomek Kruk – dobro
Maciej Kudła – drums

• 16.30 Rasmus i włóczęga /w ramach: Dni Dziecka z bohaterami
Astrid Lindgren

Galeria ATRIUM Technopark –
Gliwice, ul. Konarskiego 18C
• wystawa prac autorstwa Pawła
Szymy – rysownika i fotografa pt.
"Spacerem po Alsdorfie"
CKS Mrowisko – Gliwice, ul.
Pszczyńska 85

• 17.00 Teatr Muzyczny Wit-Wit
"Kopciuszek" – bajka muzyczna
dla dzieci
Gliwicki Teatr Rozrywki – Gliwice,
ul. Nowy Świat 55/57
• 10.00 Pinokio – musical dla
dzieci w 2 aktach
Musicalowa wersja klasycznej
bajki. Pinokio, wystrugany przez
starego Dżepetta, bardzo chce
zostać prawdziwym chłopcem.
Nie jest to jednak takie proste...
Kino Studyjne AMOK – Gliwice,
ul. Dolnych Wałów 3

• 16.15 Nils Paluszek /w ramach:
Dni Dziecka z bohaterami Astrid
Lindgren

www.gazeta-miejska.pl
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ogłoszenia drobne

nieruchomości

AGD NAPRAWA pralek, lodówek, term, ogrzewaczy. Montaż instalacji i usuwanie awarii.
Tel. 694-506-777.

Do wynajęcia mieszkanie
umeblowane i wyposażone, 2
pokoje, 1850 zł. Ok. Radiostacji Gliwice. Tel. 733-503-833.
Wystawiam rachunki.

BAŁUCKI telewizory NAPRAWA domowa. Dekodery TV
naziemnej. Tel. 32 234-86-65,
692-666-418.

Do wynajęcia MusicPub, ogródek, lokale Starówka Gliwice i
SPA w Rudnie. 601-171-790.
Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze w
okolicach Politechniki Śląskiej
w Gliwicach. Tel. 734-151-750.
Sprzedam dom, 5 pokoi, kuchnia, 130 m2, działka 1753 m2,
w Ciochowicach koło Toszka.
Cena do uzgodnienia. Tel. 32
331-21-09.
Sprzedam DUŻĄ PRZYCZEPĘ
CAMPINGOWĄ wraz z DOMKIEM LETNISKOWYM nad dużym jeziorem w Pławniowicach.
Atrakcyjna cena! 505-038-332.
Sprzedam mieszkanie w Zabrzu, ul. Kawika, 52 metry
kwadratowe, do remontu.
Cena 139.000 zł. Tel. kont.
603-119-171.

usługi
!Czyszczenie dywanów (u
klienta lub odbiór), tapicerek.
Sprzątanie. Mycie okien. Firma
Blitz. Tel. 32 234-21-72, kom.
510-286-736.
P
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GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze
Tygodnik,
ukazuje siê we wtorki

Redakcja, biuro og³oszeñ
Gliwice, pl. Pi³sudskiego 3
tel.fax 32 230-84-51
kom. 503-10-60-19

.

BOUTIQUE LAPLAYA78, odzież
dla kobiet z klasą i inne.
Gliwice, Okrzei 11. Tel. 601490-293.
CERTYFIKATY, Świadectwa
Charakterystyki Energetycznej
– budynki, mieszkania. Tanio,
szybko i solidnie 508-145-905.
ELEKTRYK - Pomiary elektryczne, prowizorki budowlane,
inne usługi. Uprawnienia E+D.
Solidnie, przystępne ceny –
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
Malowanie, Tapety, Gładzie i
inne. Dojazd, wycena GRATIS.
Myjemy po remoncie, odsuwamy meble. 32 235-61-32, 607969-758, 502-517-262.

REMONTY: hydraulika, kafelkowanie, malowanie, gładzie,
sufity podwieszane, zabudowy
k/g, elektryka, tynkowanie.
Tel. 698-264-691.

RTV NAPRAWA DOMOWA. Tel.
32 279-42-79, 605-285-957.

Reklama
marketing@gazeta-miejska.pl

Druk: Polskapresse,
Sosnowiec, ul. Baczyñskiego 25A
Wydawca nie odpowiada za treœæ
otrzymanych reklam i og³oszeñ

Skup złomu i metali kolorowych, demontaż konstrukcji
stalowych, ogrodzeń, pieców,
maszyn itp. Możliwość dojazdu
z wagą. Płatność gotówką. Bezpłatny transport. 515-191-401.
S T E R Y L I Z A C J A NARZĘDZI I MATERIAŁÓW. Bytom,
centrum. Tel. 731-245-851.
TRANSPORT DO 15 TON.
Ziemia ogrodowa, kruszywa,
piasek. Tel. 667-413-700.

Promedica24 zatrudni Opiekunki/ów osób starszych
w Niemczech z doświadczeniem w opiece.

Zarób do 3000 euro brutto za wyjazd!
Chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń 501 356 325

Brakuje Ci gotówki? Zadzwoń po szybką pożyczkę.
Tel. 668-681-884.
GOTÓWKA NA DOWOLNY
CEL ZADZWOŃ Tel. 606206-962.
POŻYCZKA OD RĘKI. Bez
zaświadczeń. Promocja do 29
maja! Zadzwoń: 32 420-27-58.

turystyka
NAJTAŃSZE PRZEJAZDY
AUTOKAROWE, WCZASY
(B.P. Bartuś), Zwycięstwa
53a (wejście od ul. Fredry),
32 231-73-86, 500-182-807.

inne
ANTYKWARIAT kupi KSIĄŻKI,
DOJAZD do klienta, PŁATNE
GOTÓWKĄ. Tel. 662-330-579.

Kupimy stare książki, pocztówki, dokumenty, zdjęcia, monety
itp. Księgarnia Ossolineum,
Matejki 2, Gliwice, 32 238-2511, dojazd do klienta.

REMONTY drobne i kompleksowe; kafelki, tapety,
panele, gipsy, drzwi, okna,
elektryka, gaz, wod-kan.
Tel. 602-288-031 lub 32
703-58-11 po 20.00
www.grupa-remontowa.pl

Szukasz dodatkowej
pracy na wakacje?

finanse

MOSKITIERY, plisy, rolety materiałowe i rzymskie, żaluzje.
Tel. 532-591-875.

redakcja@gazeta-miejska.pl
www.gazeta-miejska.pl

Bank:
66 1140 2004 0000 3002 4972 8585

Kwiaciarnia Róźa zatrudni
florystów z doświadczeniem
co najmniej 2-letnim. Zainteresowane osoby prosimy o
przesłanie CV na adres e-mail:
sekretariat@roza-kwiaty.pl

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

Biuro czynne
od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 9-16.00

Wydawca:
INFORMATOR RYNKOWY
- Wydawnictwo Prasowe
Marcin Fabrykowski

dam pracę

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

REMONTY KLATEK SCHODOWYCH, malowanie, tapetowanie, gipsy, panele.
Tel./fax 32 230-59-52, 606463-883.

Redaktor naczelny
Marcin Fabrykowski
marcin@gazeta-miejska.pl

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

Masz trudności z uzyskaniem gotówki z Banku?

PRZYJDŹ DO NAS!
Oferty wielu banków w 1 miejscu
8 Oferty wielu banków
w 1 miejscu

8 Dla Rolników

8 Kredyty gotówkowe/
/konsolidacyjne

8 Kredyty hipoteczne

8 Kredyty dla firm, leasingi

8 Pożyczki pozabankowe

Pomożemy Ci przejść przez wymagane formalności

Gotówka także bez zaświadczeń!
Masz już PIT? – weź pożyczkę! Tylko do końca czerwca 2015 r.

GLIWICE
Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu KC

Tel.: 32/ 235 80 85
32/ 726 39 75
N
W OW
GL Y A
IW DR
IC ES
AC
H

auto-moto
! AUTO-SKUP skorodowanych,
rozbitych, do wyrejestrowania.
Tel. 507-572-625.
! AUTO-SKUP za gotówkę do 5
tys., stan obojętny. Tel. 507572-625.
AUTOSKUP – kupię każdy samochód osobowy i dostawczy.
Tel. 32 793-94-11, 660- 476276.
AUTO SKUP dojazd gratis.
GOTÓWKA od ręki. Osobowe i
dostawcze. 509-046-998.
Kupię wszystkie samochody
do 5 tys. zł. Dojazd do Klienta.
Tel. 797-496-632.
Kupię wszystkie samochody w
całości i na części, do wyrejestrowania. Tel. 514-077-737.
Kupimy samochód od 5 do
15 tys. Auto-Handel. Płacimy
najwięcej. 661-30-70-70.
Skup samochodów w każdym
stanie, odbiór gratis. Najwyższe ceny. 518-098-505.

Ogłoszenia drobne na

gazeta-miejska.pl

PUNKTY BEZPŁATNEJ 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); (wt); Nowaka Jeziorańskiego 15 – Norauto (wt); 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); 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). PUNKT DYSTRYBUCJI GAZETY Z DODATKIEM TV: GLIWICE: Piłsudskiego 3 plac – redakcja GAZETY MIEJSKIEJ

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

www.gazeta-miejska.pl
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Wnętrza i Ogrody już w weekend

Tegoroczne targi to ekspozycja
kilkudziesięciu firm z branży wnętrz
i ogrodów.
Będzie można wypróbować
„Jazdę Próbną Kuchni” na stoisku firmy MERKURY, wybrać
kominek odpowiedni dla swojego mieszkania, zapoznać się
z bogatą ofertą płytek, mebli
i akcesoriów łazienkowych.
A ponadto oferta znanych i cenionych mebli z Kalwarii, prosto od producentów oraz po
raz pierwszy na targach w Gliwicach oferta duńskich mebli
oraz elementów wyposażenia
wnętrz na stoisku BoConcept.

i Ogrodów, aja,
1m
Gliwice 30-3rtowa
o
p
S
la
Ha
i Śląskiej,
Politechnikbska 28
ul. Kaszu
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Liczne nowości,
ciekawe aranżacje
to wszystko czekać
będzie na Państwa
podczas dwóch dni
targowych 30 i 31
maja w godzinach od
10:00 do 17:00 na terenie Hali Sportowej
Politechniki Śląskiej
w Gliwicach, przy ul.
Kaszubskiej 28.

W panelu Ogród
liczne stoiska oferujące kwiaty balkonowe, drzewa, krzewy
ozdobne, byliny,
cebule kwiatowe,
które będzie można
zakupić bezpośrednio
od producentów.

ARDEN
HOME &i WGnętrz
Targ

R

i grille ogrodowe, które wyposażą Państwa ogrody.

A ponadto dla zwiedzających
organizatorzy przygotowali
konkurs. Nagrody ufundowali
wystawcy: BoConcept, Pro-Wellness, Merkury, Max-Fliz,
Mecalux, Galeria Mebli oraz
Świat Kominków. Każdy, kto
odwiedzi targi, wypełni kupon,
który będzie dostępny przy wejściu na halę, weźmie udział
w losowaniu nagród, które
odbędzie się w niedzielę 31
maja o godzinie 16:00.

W hali czekać na Państwa będą
projektanci ogrodów, którzy
udzielą fachowych porad dotyczących zakładania i pielęgnacji ogrodów. A ponadto meble
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Dni otwarte 30-31 maja
Zabrze,
ul. Majnusza

Dopłaty do
20% w

MDM

SPECJALNE RABATY:
tel. 602 638 719, 698 989 672,
32 322 22 20
www.trojan.katowice.pl

Gliwice, ul. Górna

26.05.2015 (nr 723)
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lizacja.
Niepowtarzalna loka ami.
Mieszkania z balkon
Teren zamkniety.

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze
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Noc

Ogród ma dwa oblicza dzienne
i nocne. Skupiając się na tym
pierwszym, często zapominamy
o drugim, które przecież jest nie
mniej ważne. Jak więc zaplanować oświetlenie ogrodu,
aby móc cieszyć się jego pięknem również o zmroku?

Centrum Rehabilitacji Bis-Med zaprasza na

BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ
FIZJOTERAPEUTYCZNĄ
Świadczymy kompleksowe usługi
z zakresu rehabilitacji dzieci i dorosłych:

• fizykoterapii,
• kinezyterapii,
• fala uderzeniowa,
• laser wysokoenergetyczny,

Energia
ze słońca

wierzchni. Natomiast bardziej
dyskretne lampy o wysokości
kilkudziesięciu centymetrów
przeznaczone są do oświetlenia alejek czy trawnika.

Nastrojowo oświetlony ogród staje się
miejscem magicznym,
gdzie chętnie spędzamy pogodne i ciepłe
wieczory.

Lampy solarne
stanowią idealne
rozwiązanie do każdego ogrodu.

Ostatnio bardzo popularne stają się także specjalne oprawy
najazdowe umieszczane w podłożu, np. podjeździe do garażu.
Przy wejściu do domu czy na
bramie warto zainstalować kinkiety. Do oświetlania roślin czy
innych elementów małej architektury idealne będą lampy solarne zakończone tzw. szpilką,
którą możemy po prostu wbić
w grunt radzi Katarzyna Skąpska, ekspert firmy Praktiker.

Lampy możemy podzielić na
kilka grup różniących się od
siebie wielkością i kształtem.
Smukłe, wysokie, stojące słupy zwieńczone dekoracyjną
latarnią posłużą do oświetlenia chodnika czy większego
ogrodu. Ze względu na pokaźne gabaryty najlepiej sprawdzą
się przy oświetleniu dużych po-

Są niedrogie, łatwe w obsłudze,
ekonomiczne i ekologiczne.
Ich główne atuty to: prostota
działania i brak konieczności
zakładania instalacji elektrycznej. W ciągu dnia łapią energię
słoneczną, którą magazynują
w akumulatorach. Zatrzymana w ten sposób energia uży-

• PST – zmienne pole
magnetyczne,
• INDIBA – terapia manualna
• masaż

Kontakt:
ul. Majnusza 2-4,
Zabrze
tel.: 32 740 94 46
tel.: 604 58 47 52
www.bis-med.pl
R

E

K

L

A

M

A

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Wynajem lokali – Gliwice, ul. Jagielloñska 4
Wynajem lokali handlowych, u¿ytkowych oraz biurowych
w atrakcyjnej lokalizacji w œcis³ym centrum Gliwic,
w biurowcu przy ulicy Jagielloñskiej 4:
• 2.700 m2 powierzchni u¿ytkowej
• obiekt monitorowany i chroniony przez
24 godziny na dobê
• nowoczesne, wysokiej jakoœci powierzchnie
z dostêpem do wszystkich mediów,
• bliska lokalizacja dworca PKP, Centrum
Handlowego FORUM oraz wa¿nych
wêz³ach komunikacyjnych

obiekty mieszkalne

Panorama Sp. z o.o.
ul. Jagielloñska 4
44-100 Gliwice

obiekty komercyjne

ZAPRASZAMY
poniedzia³ek – pi¹tek
7.00 – 16.00

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

Telefon: +48 32 238 87 26
Fax:
+48 32 238 87 26
e-mail: biuro@panoramagliwice.pl

www.gazeta-miejska.pl

Dowiedz siê wiêcej na temat budynku oraz
oferty wynajmu. Zapraszamy do bezpoœredniego
kontaktu z nasza firm¹ w celu uzyskania bardziej
szczegó³owych informacji.

www.panoramagliwice.pl
26.05.2015 (nr 723)
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w ogrodzie
niu najbardziej nasłonecznionych partii ogrodu.

wana jest do zasilania lamp
po zmroku. Wykorzystuje się
w nich diody LED, a nie tradycyjne żarówki, które są bardziej
energochłonne. Dlatego lampy
tego typu świecą rozproszonym,
łagodnym światłem.

Bogactwo kształtów i barw lamp
na energię słoneczną pozwala
zaaranżować je praktycznie wszędzie. Mogą posłużyć do stworzenia miłych dla oka świetlnych
akcentów, np. w postaci podświetlonych schodów, ogrodowych ścieżek, wejścia do domu
czy oczek wodnych.

Prawidłowo naładowana lampa
słoneczna pozwala nam cieszyć
się swoim światłem średnio
przez 8 godzin, lecz należy pamiętać, że czas jej pracy zależy
od kilku czynników: miejsca
zainstalowania, zachmurzenia
i pory roku. Dlatego już na początku warto pomyśleć o wybraR
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Wybór solarnych lamp do ogrodu jest na tyle bogaty, że każdy
znajdzie coś dla siebie. W zależności od potrzeb czy fantazji,
możemy pokusić się o lampy
imitujące kamienie, w kształcie
krasnali, motyli czy lilii wodnych.
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Kompozyt czy drewno
tarasowe?
na końcowy efekt wykonania
opowiada ekspert i doradca
klienta z firmy Domino Sp. j.
Rafał Szczepański.

Sezon wiosenno-letni to idealny czas
na aranżację przydomowej przestrzeni.
Osoby planujące zakup materiałów na
budowę tarasu częściej niż kiedykolwiek zadają sobie pytanie: zadziwiająco niska cena czy wysoka jakość?
Wybór odpowiedniego materiału do pokrycia tarasu to niełatwa sztuka. Należy sprawdzić
dokładnie wszystkie parametry
techniczne danego surowca,
takie jak gęstość, ciężar czy
nasiąkliwość, a także odporność na działanie czynników atmosferycznych i biologicznych.
Nie bez znaczenia są również

Do jego produkcji używane są
elementy drzewne niewykorzystane w procesie produkcji stolarskiej, co pozwala na
ochronę lasów i środowiska
naturalnego. Zespalanie ich
w wysokiej temperaturze i pod
dużym ciśnieniem z poliolefinami pozwala otrzymać produkt,
którego odporność na wilgoć
przewyższa parametry pokryć
tarasowych z surowców tradycyjnych.

Deski kompozytowe
ze względu na swoją
żywotność i łatwość
utrzymania są materiałem coraz chętniej wybieranym do
pokrycia powierzchni
tarasowych.

walory estetyczne tarasu, które powinny utrzymywać się pomimo upływu czasu, a także
łatwość czyszczenia i pielęgnacji. Wszystkie te kwestie,
choć niezmiernie istotne, nie
wyczerpują jednak tematu realizacji idealnego tarasu. O sprawach nierzadko pomijanych,
a mających ogromny wpływ

Dodatkowo jest bardzo łatwy
w utrzymaniu: nie wymaga
impregnacji ani odnawiania
po okresie zimowym, co bywa
konieczne w przypadku drewnianych desek tarasowych wylicza
Rafał Szczepański – ekspert
i doradca klienta z firmy Domino Sp. j

– W przypadku desek kompozytowych Wild Wood absorpcja
wody utrzymuje się na poziomie
0, 9%, jest więc dwadzieścia
razy mniejsza niż w przypadku
drewna sosnowego. Produkt
ten jest także wyjątkowo odporny na zmiany temperatur
wytrzymuje wahania od – 40
do nawet 60 stopni Celsjusza.

Trzeba jednak pamiętać, że
w zależności od producenta
różnią się one pod względem
składu oraz parametrów technicznych. Kompozyt Wild Wood
to połączenie w 60% bambusowych włókien drzewnych i 40%
wysokiej gęstości polietylenu.

minut. Taki materiał zapewni
eleganckie i trwałe wykończenie
tarasu czy elementów ogrodu,
takich jak mostki, powierzchnie przy basenach czy oczkach
wodnych. (publikuj.pl)

Warto też zaznaczyć,
że w przeciwieństwie do desek drewnianych, kompozyt
jest także niepalny,
nie butwieje i nie
posiada drzazg.

Drewniany taras
wygląda pięknie,
jednak utrzymanie
go w dobrym stanie
to spory wysiłek

Dodatkowo deski kompozytowe
można montować praktycznie
na każdym podłożu, a 1 m2 tarasu może być gotowy już w 10
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Hałaśliwe panele

jak sprawić by podłoga nie stukała
Często zdarza się, że elementy wyposażenia
wnętrz kupujemy głównie oczami jeśli podoba nam się wzór, kolor, struktura jesteśmy
w stanie zdecydować się w kilka sekund.
Niestety oprócz tych istotnych elementów estetycznych zdarza nam się zapominać o funkcjonalności, a ona zwykle uzależniona jest od
jakości użytych materiałów.
Wybór paneli laminowanych jest
ogromny, co roku producenci
prześcigają się w wymyślaniu
nowego wzornictwa. Zmieniają się trendy lansowane przez
projektantów wnętrz. Przy tak
ogromnym wyborze łatwo zdecydować się na rozwiązanie, które
sprawi, że choć będzie pięknie
wyglądać, stanie się użytkowym
koszmarem. W dodatku bardzo
hałaśliwym.

– Wszystkie posadzki układane
w systemie bezklejowym muszą
posiadać podkład podłogowy
oraz paroizolację wyjaśnia Tomasz Mielcarek, doradca salonu podłogowego direct floor
z Poznania. Te elementy są
nieodzowne z kilku powodów.
Po pierwsze folia paroizolacyjna (lub podkłady zintegrowane
z taką folią) chroni panele,
które są materiałem drewnopochodnym, przed ich największym wrogiem – wilgocią.
Po drugie podkład podłogowy
wyrównuje drobne nierówności, które mogłyby niszczyć od
spodu panele i ich łączenia oraz
pozwala na bezpieczną pracę
takiej podłodze.

Największy wpływ na drażniące odgłosy kroków ma wybór
niewłaściwego podkładu podłogowego. Tuż obok samej
podłogi jest to najważniejszy
element systemów układaE
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Na rynku dostępnych jest bardzo wiele propozycji od tzw.
gratisów dodawanych przez
sklepy przy zakupie paneli po
rozwiązania specjalistyczne.

Zatem jeśli bardziej zależy nam,
by ciszej było w naszym mieszkaniu, a nie u sąsiada poniżej, powinniśmy wybrać podkład, który
charakteryzuje wysoka poprawa
akustyczna. Na ten parametr ma
wpływ gęstość podkładu. Im wyższa tym podkład nie tylko lepiej
wycisza, ale i jest wytrzymalszy.
Dobrym przykładem takich podkładów są maty kwarcowe, które są tak trwałe, że często przy
zmianie podłogi nie ma konieczności wymieniania ich na nowe.

nych na pływająco, czyli bez
klejenia.

Dlaczego
panele stukają?

R

– Parametrem, który decyduje
o głośności naszej podłogi, jest
poprawa akustyczna, czyli mówiąc
dźwięki odbite, które słyszymy
w pomieszczeniu. Ten parametr
często jest mylony z izolacją akustyczną, czyli dźwiękami transmisyjnymi. Izolacja akustyczna
wycisza dźwięki w dół czyli do
pomieszczania poniżej tego,

Podkład podkładowi nierówny

Folię paroizolacyjną
kładzie się na podłoże
betonowe, a na nią
podkład. Skoro od niego
w dużej mierze zależy
akustyka naszej podłogi
jaki zatem wybrać?

w którym zamontowano podłogę,
a poprawa akustyczna powoduje,
że ciszej jest w pomieszczeniu,
w którym podłoga jest ułożona wyjaśnia Tomasz Mielcarek z direct
floor. Zwykle przy wyborze podkładu zależy nam na tym drugim
parametrze, ponieważ to on decyduje o komforcie akustycznym
w pomieszczeniu.

Czym zatem kierować się przy wyborze podkładu, tak
by podłoga była jak
najbardziej cicha?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

– Ten rodzaj podkładu to najbardziej profesjonalne rozwiązanie, które może poprawić
akustykę podłogi nawet o 29%
– dodaje Tomasz Mielcarek.
Gęstość maty kwarcowej zapewnia jej też bardzo wysoką
odporność na obciążenia, co
znacznie przedłuża żywotność
podłogi chroni łączenia paneli
i pozwala się nimi cieszyć naprawdę długi czas.
Pamiętajmy o tym przy wyborze
podkładu pod panele laminowane by stąpanie po najpiękniejszej podłodze cieszyło nie tylko
oko, ale i ucho.
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NOWOŚĆ
OKNA
ENERGOOSZCZĘDNE
88 Softline
OKNA DREWNIANO-ALUMINIOWE
WITRYNY SKLEPOWE
OGRODY ZIMOWE

PRODUCENT
OKIEN I DRZWI
Gliwice Brzezinka, ul. Bydgoska 11 • tel. (32) 270 13 11
Salon firmowy - Gliwice, ul. Marcina Strzody 6 • tel. (32) 337 19 54

www.quercus.com.pl
Założona w 1980 roku firma Quercus jest wciąż, po upływie ćwierćwiecza, synonimem trwałości,
jakości i elegancji. Indywidualne podejście firmy do każdego klienta pozwala na zaspokojenie
wymagań nawet najbardziej wymagających odbiorców. Okna, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne
produkowane są z litego drewna. Cechuje je duża różnorodność wzorów, bogata kolorystyka
i możliwość wymiarowania wg potrzeb klienta.
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Promocja
Targowa
Okna i Drzwi
energooszczędne
88 mm w cenie
stolarki standardowej
Dj 68
Czas trwania promocji
do 15.06.2015 r.
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