
R E K L A M A . . . .

Nieruchomości, 
usługi, dam pracę 

zdrowie i inne

23.06.2015 (nr 727) GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrzewww.gazeta-miejska.pl

Deko-
muniza-
cja na 
dziko

Fo
t.
 Ł

uk
as

z 
G

aw
in

Ogłoszenia
drobne 

Strona 10 Strona 4

Kasyna  
(na razie)  
nie będzie

Ryczałt 
tylko 
w kasie

Biuro przy ulicy 
Bojkowskiej w Gli-
wicach to jedyne 
miejsce, w którym 
kierowcy będą mogli 
wykupić abonament 
mieszkańca lub 
ryczałt wielodniowy. 
Jedyne i tylko raz 
w tygodniu otwarte 
dłużej niż do go-
dziny 15:30. Czy 
kierowcy już teraz 
powinni ćwiczyć 
cierpliwość i rezer-
wować sobie miej-
sce w kolejkach?
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Popękane ściany, niepokojące trzaski i drzwi do mieszkań, które z każdym dniem 
coraz trudniej otworzyć – to rzeczywistość lokatorów jednej z kamienic przy  
ul. św. Katarzyny w Gliwicach. Budynkowi we znaki dała się budowa Drogowej 
Trasy Średnicowej. Sytuacja jest na tyle poważna, że na czas remontu zdecydo-
wano o wykwaterowaniu mieszkańców. 

Trzaski, pęknięcia, 
ewakuacja 6



Z petycją wystąpiła grupa mło-
dych społeczników ze środowi-
ska Kawiarni Obywatelskiej – 
grupy dyskusyjnej poruszającej 
tematykę gliwicką. Sygnatariu-
sze petycji domagają się m.in. 
poszerzenia kręgu osób mogą-
cych składać wnioski budżetowe 
(w tym roku byli to tylko radni, 
Rady Osiedlowe i Młodzieżowa 
Rada Miasta) oraz zwiększenia 
kwoty przekazywanej na reali-
zację zadań wskazanych przez 
mieszkańców.

Prognozowane wydatki Gliwic 
w 2015 roku wyniosą prawie 
1,5 mld zł, a na realizację 
zadań wskazanych “bezpo-
średnio przez mieszkańców” 
przeznaczono zaledwie 2,5 mln 
zł. Optymalnym rozwiązaniem 
byłoby przekazywanie 1% wydat-
ków na zadania bezpośrednio 
wskazane przez mieszkańców 
– w przypadku Gliwic kwota 

ta wyniosłaby ok. 15 mln zł – 
wskazują autorzy petycji. 

Dla porównania, w Rybniku i Za-
brzu przeznaczono na ten cel 
3 mln złotych, a w Katowicach, 
gdzie zwiększenie puli było jedną 
z obietnic wyborczych prezydenta 
Marcina Krupy – 20 mln złotych. 
Mniej pieniędzy przewidziano 
w Chorzowie i Bytomiu (odpo-
wiednio 2,4 mln i 2 mln złotych). 

Przygotowane pismo zostało 
dopiero wysłane do urzędników. 
Magistrat wstępnie nie mówi 
„nie” proponowanym zmianom.
 – Petycja na pewno nie zo-
stanie bez odpowiedzi. Ale czy 
te postulaty zostaną wprowa-
dzone w życie, tego nie wiem. 
Trzeba to sprawdzić od strony 
formalnej, tak aby miało ręce 
i nogi – komentuje Marek Ja-
rzębowski, rzecznik prezydenta 
Gliwic.

Jarzębowski przyznaje, że 
w krótkiej, niespełna trzylet-
niej historii obywatelskiego 
głosowania w Gliwicach, nie 
wszystko funkcjonowało jak 
należy. Z każdą edycją głoso-
wanie starano się udoskona-
lić. W tym roku zrezygnowano 
jednak z określania sondażu 
mianem „budżetu obywatel-
skiego”. Pozostał jedynie „Bu-
dżet 2016”. 
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Autorzy petycji 
podkreślają też, jako 
szczególnie bulwer-
sujący, tegoroczny 
wybór zadań podda-
nych pod głosowanie 
mieszkańców. Z 36 
wniosków, aż 27 
dotyczy remontów 
dróg lub chodników.

Tomasz Tylutko zostanie nowym gliwickim radnym

Napisali petycję 
do Prezydenta
Ankieta, w której decydujemy, jakie drogi wyremontować 
z pewnością niewiele ma wspólnego z ideą debaty obywatel-
skiej. Gliwiczanie zasługują na prawdziwy budżet obywatel-
ski! – piszą autorzy petycji skierowanej do Prezydenta Gliwic 
i Rady Miasta. To kolejny głos w dyskusji nad obywatelskim 
głosowaniem, które co roku wzbudza sporo wątpliwości. Co 
na to władze Gliwic?

 – Chcieliśmy odejść od tej no-
womowy, bo przecież nie jest 
to odrębny budżet od tego 
miejskiego – tłumaczy rzecznik 
prezydenta.

 – Jednym z głównych proble-
mów Gliwic jest brak debaty 
publicznej. Jeśli w Ratuszu jest 
ktoś, kto chce podjąć jakieś 
działania, to nie wiemy o tym, 
ponieważ dzieje się to za za-
mkniętymi drzwiami. Dzisiaj 
rozesłaliśmy naszą petycję, 
dajmy sobie kilka dni na spraw-
dzenie jaki będzie odzew. Nie 
ukrywamy, że bardzo liczymy 
na wsparcie radnych. Nam na-
prawdę nie chodzi o prowadze-
nie wojny z tzw. „Ratuszem”, 
liczymy że nasza petycja uru-
chomi decydentów w ratuszu, 
chętnie w tym wszystkim po-
możemy – podkreśla Bartosz 
Rybczak, jeden z inicjatorów 
apelu. 

Głosowanie nad budżetem partycypacyjnym w zało-
żeniu pozwala na zwiększenie udziału mieszkańców 
w decydowaniu o miejskich wydatkach. Pomysł zrodził 
się w w 1989 roku w brazylijskim Porto Alegre. Takie 
rozwiązanie szybko zyskiwało na popularności. Do 
Polski dotarło jednak dopiero w 2011 roku. Wówczas 
na wprowadzenie takiego budżetu zdecydował się  
Sopot. Wkrótce podobne działania zaczęły podejmo-
wać kolejne samorządy.

Co ciekawe, petycja połączy-
ła osoby kojarzone z różnymi 
opcjami politycznymi. Rybczak 
startował w ostatnich wyborach 
samorządowych z listy komi-
tetu "Gliwiczanie" Dariusza 
Jezierskiego, Andrzej Wawrzy-
czek z Platformy Obywatelskiej, 
a Petros Tovmasyan reprezen-
tował Koalicję dla Gliwic Zyg-
munta Frankiewicza. Z pełną 

treścią przygotowanego pisma 
można zapoznać się na stro-
nie www.zmienmy.to/petycja/
chcemy-prawdziwego-budzetu-
obywatelskiego-w-gliwicach/
Głosowanie nad tegorocznymi 
propozycjami budżetu obywa-
telskiego zakończyło się w po-
niedziałek. Wyniki poznamy do 
20 lipca.

Michał Szewczyk

To właśnie z Waniewskim Tylut-
ko o włos przegrał walkę o ra-
tusz w listopadowych wyborach 
samorządowych. Do zdobycia 
mandatu zabrakło mu zaledwie 
trzech głosów. 
 – Owszem, czułem na początku 
duże rozczarowanie i poczucie 
straconej szansy, ale jedno-
cześnie było to dla mnie spore 
doświadczenia życiowe. Chciał-
bym podkreślić, że śp. Marek 
Waniewski nigdy nie był dla 
mnie rywalem, a osobą, która 

inspirowała mnie i zachęcała do 
działalności społecznej na moim 
osiedlu – podkreśla Tylutko, któ-
ry mandat obejmie na najbliższej, 
lipcowej sesji Rady Miasta.

W ratuszu będzie 
jednym z najmłod-
szych rajców tej ka-
dencji. Jakie stawia 
przed sobą zadania?

To on będzie 
nowym radnym
Tomasz Tylutko (PiS), 27-letni Przewod-
niczący Zarządu Osiedla Szobiszowice 
zostanie nowym gliwickim radnym. 
Zastąpi zmarłego na początku czerwca 
Marka Waniewskiego. 

 – Zamierzam zająć się przede 
wszystkim kwestią kultury i ak-
tywności lokalnej (szczególnie 
na osiedlach) oraz szeroko 
pojętą infrastrukturą na osie-
dlach, jak np. remont podwó-
rek, budowa nowych placów 
zabaw oraz wszelkiego rodzaju 
niezbędnej infrastruktury dla 
mieszkańców – mówi Tylutko. 

 – Pod względem gospodar-

czym oceniam prezydenturę 
Zygmunta Frankiewicza pozy-
tywnie. Z pewnością dopraco-
wania wymaga kwestia udziału 
obywateli we współdecydowa-
niu o ważnych dla miasta pro-
jektach lub przedsięwzięciach. 
Ponadto, jednostki pomocni-
cze Urzędu Miasta powinny 

mieć zdecydowanie większe 
kompetencje niż dotychczas 
– mówi.

Tylutko pracuje jako kasjer 
walutowy. Kończy też studia 
z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy i jak mówi, to 
z tym kierunkiem wiąże swoją 

zawodową przyszłość. W Ra-
dzie Miasta dołączy do klu-
bu Prawa i Sprawiedliwości, 
który dysponuje siedmioma 
mandatami i po ugrupowaniu 
prezydenckim jest najsilniej-
szym klubem w Ratuszu.

(msz)

Na Gliwice i obecne 
poczynania władz 
miasta przyszły rad-
ny patrzy z umiar-
kowanym optymi-
zmem.



o internet i pocztę, ale dopiero 
w przyszłości. Pojawia się pyta-
nie, czy zwłaszcza na początku, 
w okresie pierwszego „boomu” 
na zakup abonamentów i ryczał-
tu, na Bojkowskiej nie ustawią 
się długie kolejki chętnych? 

 – Mieszkańcy będą najczęściej 
przyjeżdżać samochodami, mu-
szą mieć gdzie zaparkować. 
W centrum trudno było znaleźć 
odpowiednie miejsce. Biuro 
musi być także dostosowane 
do potrzeb osób niepełnospraw-
nych – mówi.

Taka argumentacja może 
jednak dziwić, ryczałt będą 
przecież wykupywać głównie 
mieszkańcy i osoby pracu-
jące w obrębie centrum. Nie 
mieliby więc problemu z... pie-
szym dojściem do stanowiska 
wydzielonego np. w budynku 
magistratu.

„Na papierze” system płatne-
go parkowanie obowiązywać 
będzie w Gliwicach od 1 lipca 

2015 roku, a de facto od 3 
sierpnia, kiedy rozpocznie się 
pobieranie opłat. Ryczałt wie-
lodniowy i abonament będzie 
można wykupywać z chwilą 
otwarcia biura SPP 6 lipca (ul. 
Bojkowska 37/3). 

Pytania i wątpli-
wości związane 
z wdrażanym 
systemem można 
zgłaszać pod nu-
merami telefonów 
specjalnej infolinii: 
32 441 90 60 oraz 
32 441 90 34.

(msz)
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Wątpliwości może 
budzić również „wy-
rzucenie” punktu 
opłat daleko poza 
centrum miasta. Jak 
przekonuje Ma-
riusz Kopeć, wybór 
Nowych Gliwic był 
jednak optymalnym 
rozwiązaniem. 

r e k l a m a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 – Nie ma dla nas problemu żeby 
biuro było czynne dłużej lub na-
wet w sobotę. Ustalając godziny 
użytkowania wzorowaliśmy się na 
przykładzie innych miast, w któ-
rych płatne parkowanie funkcjo-
nuje od wielu lat. To jest pewien 
model, który możemy zmienić 
w zależności od okoliczności 
– zapewnia Mariusz Kopeć ze 
Śląskiej Sieci Metropolitarnej, 

miejskiej spółki odpowiedzialnej 
za wdrożenie systemu.

Zlokalizowane 
w Nowych Gliwi-
cach biuro będzie 
czynne w ponie-
działek, wtorek, 
środę i piątek od 

7.30 do 15.30, 
a w czwartek od 
10.00 do 18.00. 

W dodatku, zgodnie z przyjętą 
przez radnych uchwałą, długo-
terminowe opłaty kierowcy będą 
mogli uiścić wyłącznie w tym 
miejscu. Miejska spółka planuje 
rozszerzyć możliwość płatności 

Ryczałt tylko w kasie
Biuro przy ulicy Bojkowskiej w Gliwicach to jedyne miej-
sce, w którym kierowcy będą mogli wykupić abonament 
mieszkańca lub ryczałt wielodniowy. Jedyne i tylko raz 
w tygodniu otwarte dłużej niż do godziny 15:30. Czy kie-
rowcy już teraz powinni ćwiczyć cierpliwość i rezerwować 
sobie miejsce w kolejkach?
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Rzeczywiście, na zdjęciach 
widać, że kilka tablic zostało 
zniszczonych. Nieznanemu 
sprawcy prawdopodobnie nie 
chodziło jednak o samo uszko-
dzenie tablic, co o zamazanie 
nazwiska kontrowersyjnej pa-
tronki, Hanki Sawickiej.

Temat zmian 
nazwy ulic, koja-
rzonych z komu-
nizmem i okresem 
PRL, od lat budzi 
w Gliwicach sporo 
emocji. Argumenty 
historyczne zderzają 
się z argumenta-
mi praktycznymi 
i kosztami, których 
mieszkańcy nie  
chcą ponosić.

Głosowanie nad uchwałami 
wyjątkowo podzieliło radnych. 
Za lokalizacją w Hotelu Roy-
al opowiedziało się 8 rajców 
(Budny, Gornig, Jaśniok, Pa-
jąk, Pszonak, Sowa, Walter-
-Łukowicz, Wróblewski), 14 
było przeciw (Dragon, Fic, 
Goliszewski, Hodura, Kopała, 
Kowalski, Kubit, Olejnik, Po-
tocka, Procel, Szymanowski, 
Wieczorek, Więckowska, Wy-
goda) a jeden wstrzymał się od 
głosu (Gonciarz). W przypadku 
lokalizacji w Klubie Gwarek, 
głosy rozłożyły się podobnie.

 – Wydaje mi się, że przedsię-
biorstwo, które ubiega się o tę 
koncesję, powinno trochę zain-
westować w te kasyna, a idzie 
na łatwiznę. W Hotelu Royal 
i w Gwarku adaptacja wiele nie 
kosztuje. Inaczej to by wyglą-
dało gdyby postanowili zrobić 
kasyno w Zameczku Leśnym. 
Oczywiście byłyby pewne pro-
blemy, ale skoro w Ameryce 
pierwsze kasyno zbudowano 
na pustyni, w Las Vegas, to 
dlaczego nie u nas w Zamecz-
ku – mówił radny Stanisław 
Kubit. – Usytuowanie kasyna 
w Zameczku leśnym miałoby 
tę istotną zaletę, że zameczek 

W najbliższym czasie w Gliwicach nie powstanie kasyno.  
Na czwartkowej sesji Rady Miasta radni negatywnie zaopi-
niowali dwie proponowane lokalizacje – przy ul. Jana Matej-
ki 10 i Rynek 10. 

jest położony niedaleko Cmen-
tarza Lipowego, a jak wiado-
mo, cmentarze w najnowszej 
historii Polski hazardowej 
odgrywały istotną rolę – iro-
nizował radny, nawiązując do 
tzw. afery hazardowej z 2009 
roku z udziałem polityków PO. 

Przypomnijmy, z wnioskiem 
o wydanie dwóch opinii loka-
lizacyjnych kasyn gry wystąpiła 
Spółka Zjednoczone Przedsię-
biorstwa Rozrywkowe S.A. Fir-
ma prowadzi na terenie kraju 
sieć 28 ośrodków gier, w tym 
19 kasyn. (msz)

Kasyna (na razie) nie będzie

Hanka Sawicka (prawdziwe nazwisko: Szapiro) była działaczką 
komunistyczną. W styczniu 1942 roku znalazła się w Polskiej Partii 
Robotniczej, tworzonej w myśl instrukcji Stalina przez przysłaną 
z Moskwy drogą lotniczą specjalną grupę Marcelego Nowotki. Od 
1943 roku była pierwszą przewodniczącą grupy osób propagan-
dowo określanej jako młodzieżowa przybudówka PPR pod nazwą 
Związek Walki Młodych. Zmarła w 1943 roku, dzień po strzelaninie 
z żandarmerią niemiecką.

Dekomunizacja na dziko
Zwracam się z proś-
bą do Państwa o za-
interesowanie się 
sprawą dewastacji 
tabliczek z nazwą 
ulicy. Tabliczki te 
zostały pomazane 
farbą na osiedlu 
Trynek – napisał do 
nas Czytelnik.

W 2008 roku Urząd Miasta 
przeprowadził konsultacje spo-
łeczne w sprawie zmian nazw 
ulic: 15 Grudnia, 22 Lipca, Ar-
mii Ludowej, Gomułki, Gwardii 
Ludowej, Kona, Luksemburg, 
Marksa, Mitręgi, Niedbalskie-
go, Ociepki, Rapackiego, Sa-
wickiej, Skalskiego, SDKPiL, 
Sieronia, Targosza, Zubrzyc-
kiego, ZWM i Żabińskiego. 
W konsultacjach wzięło udział 
3309 mieszkańców, ale tylko 
288 z nich opowiedziało się 
za dekomunizacją nazw ulic, 
aż 3000 ankietowanych było 
było na „nie”.

Pytany w ubiegłym tygodniu 
o ewentualny powrót do tego 
pomysłu Marek Jarzębowski, 
rzecznik prezydenta Gliwic, 
mówi, że choć prywatnie nazwy 
mu przeszkadzają, inicjatywa 
należy teraz do mieszkańców. 
To oni ponieśliby większość 
kosztów ewentualnej zmiany 
dokumentów. Być może sy-
tuację pomogłaby rozwiązać 
przygotowywana przez sejm 
ustawa dekomunizacyjna. 
Mimo szumnych zapowiedzi, 
jej projekt przepadł jednak 
w parlamencie. 

(mf,msz)
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Przypomnijmy, na początku 
czerwca, Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach na wszystkich wlo-
tach skrzyżowania ustawił zna-
ki ostrzegające o wypadkach. 
Wprowadzono także ogranicze-
nie prędkości do 40km/h oraz 
namalowano linie wibracyjne. 
Teraz zamontowano świetlny 
znak „stop”.

 – Napis i świecąca obwódka 
znaku załączane są przez de-
tektory ruchu. Znak jest dosko-
nale widoczny nawet w trudnych 
warunkach, a jednocześnie nie 
oślepia kierujących pojazdami. 
Znak STOP zostaje uaktywniony 
po pojawieniu się pojazdu, w stre-
fie czujnika ruchu, który wykrywa 
pojazd – informuje ZDM.

Trwa impas przy dwóch kluczowych inwe-
stycjach gliwickiego ZBM I TBS. Spółka 
miejska wciąż czeka na pozwolenie, które 
pozwoliłoby na rozpoczęcie prac przy eko-
logicznym kompleksie przy ulicy Opolskiej. 
Na pewno, przynajmniej o dwa lata, opóź-
ni się inwestycja przy ul. Daszyńskiego. 
Wszystkiemu winien jest ...projekt.

Gliwiccy drogowcy wprowadzili kolejne ozna-
czenia skrzyżowania ul. Czołgowej i Strzel-
ców Bytomskich. Od lat dochodzi w tym 
miejscu do wypadków. Za każdym razem 
powraca też temat budowy ronda, które na 
razie pozostaje jedynie w sferze planów.

ZDM zbroi 
skrzyżowanie

52 LOKALE  
NA OPOLSKIEJ
Oczekiwanie na początek bu-
dowy kompleksu usługowo-
-handlowo-mieszkalnego przy 
ul. Opolskiej przeciąga się 
w czasie. Z inwestycją plano-
wano ruszyć na początku roku. 
 – Wciąż czekamy na pozwolenie 
z urzędu miejskiego na rozpoczę-
cie budowy. To wszystko prze-
dłuża się o kilka tygodni, stąd 
pewne opóźnienie – informuje 
nas Krzysztof Semik, rzecznik 
prasowy ZBM I TBS w Gliwicach.

Według bardzo nieoficjalnych 
informacji, dwa budynki, zlo-
kalizowane w bezpośrednim 
sąsiedztwie przychodni, mo-
głyby być gotowe na jesień 
przyszłego roku.
Zgodnie ze wstępnymi zało-

żeniami, aby obniżyć koszty 
utrzymania lokali, inwestor za-
mierzał wykorzystać kolektory 
słoneczne i pompy cieplne, 
z których ostatecznie zrezygno-
wano. Cały kompleks ma być 
„zamkniętą enklawą”, strzeżo-
ną przez 24 godziny na dobę. 
Dodatkową innowacją ma być 

fakt, iż każdy z przyszłych loka-
torów będzie mógł uczestniczyć 
w projektowaniu swojego miesz-
kania. Łącznie, przy ul. Opolskiej 
powstaną 32 mieszkania o po-
wierzchni od 37 metrów kw. do 
73 metrów kw. oraz co najmniej 
dwadzieścia lokali użytkowych 
o powierzchni od 18 metrów kw. 
do aż 180 metrów kw.

WIĘKSZE MIESZKANIA 
NA DASZYŃSKIEGO
A co zatem z inną, szeroko zapo-
wiadaną inwestycją ZBM I TBS, 
przy ul. Daszyńskiego 70? Jak 
udało nam się dowiedzieć, projekt 
budynku poszedł do poprawki. 
 – Nie możemy realizować 
dwóch inwestycji jednocześnie. 
Skupiamy się więc na budynku 
przy ulicy Opolskiej. Jeśli chodzi 

o nieruchomość przy ul. Da-
szyńskiego, to całość musi być 
dopasowana do wymagań ryn-
ku. Dlatego zostaną naniesione 
poprawki na projekt. Nie ma 
sensu kończyć inwestycji we-
dług obecnego projektu i potem 
mieć trudności przy sprzedaży 
lokali – tłumaczy Semik.

Według pierwotnego projektu, 
w nieruchomości, która dawniej 
należała do jednostki wojsko-
wej, miało powstać czterdzie-
ści niedużych mieszkań o po-
wierzchni do 50 metrów kw, 
z przewagą lokali jednopoko-
jowych. Wiele wskazuje na to, 
że ten układ ulegnie zmianie, 
a w budynku wyodrębnionych 
zostanie mniej mieszkań, lecz 
z większym metrażem.

Przypomnijmy, początek prac przy 
budynku, w sąsiedztwie dawnego 
sklepu "Metalowiec II", zapowia-
dano na koniec ubiegłego roku. 
Po adaptacji, budynek będzie miał 
przeznaczenie mieszkalno-usługo-
we. Przyszli lokatorzy będą mieli 
do dyspozycji dwupoziomowy 
parking, który stanie w miejscu 
dawnego pawilonu handlowego. 
Z kolei na dachu budynku miesz-
kalnego usytuowany będzie plac 
zabaw dla najmłodszych oraz 
ogród rekreacyjny.

Michał Pac Pomarnacki

Na te mieszkania jeszcze 
poczekamy
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Budynek dawnego „Metalowca"
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Masz trudności z uzyskaniem gotówki z Banku?
PRZYJDŹ DO NAS!

Oferty wielu banków w 1 miejscu 

Pomożemy Ci przejść przez wymagane formalności

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu KC

Tel.: 32/ 235 80 85
32/ 726 39 75

GLIWICE

Masz już PIT? – weź pożyczkę! Tylko do końca czerwca 2015 r.

Gotówka także bez zaświadczeń!

8 Oferty wielu banków 
 w 1 miejscu

8 Dla Rolników

8 Kredyty gotówkowe/
 /konsolidacyjne

8 Kredyty hipoteczne

8 Kredyty dla firm, leasingi 8 Pożyczki pozabankowemoduł reklamowy
tej wielkości

kosztuje tylko

78 zł
netto

Szczegóły na
www.gazeta-miejska.pl

 – Małe pęknięcia po-
jawiały się od kilku 
miesięcy, ale od około 
miesiąca są coraz więk-
sze. Mam już problem 
z drzwiami wejściowymi. 
Musiałem je trzy razy re-
gulować by wydostać się z loka-
lu. Im niżej, tym gorzej. Widać 
na posadzce na dole, że budy-
nek ulega degradacji – mówi 
pan Ireneusz, lokator kamienicy 
przy ul. św. Katarzyny.

W piątek nad przyszłością 
kamienicy dyskutowali wraz 
z mieszkańcami przedstawi-
ciele wykonawcy budowy DTŚ 
oraz inspektorzy nadzoru bu-
dowlanego. Choć stwierdzono, 
że bezpośredniego zagrożenia 
dla życia i zdrowia mieszkań-
ców nie ma, jednak pozosta-
wienie budynku w obecnym 
stanie może grozić katastrofą 
budowlaną. 

 – Obecnie podejmowa-
ne działania polegają na 
tzw. ostemplowaniu. Po-
wstaną drewniane pod-
pory wykonane w po-
ziomie, równolegle do 
budowanej DTŚ i jednej 

ze ścian zaporowych – tłuma-
czy Roman Dradra, zarządca 
wspólnoty mieszkaniowej opie-
kującej się budynkami przy ul. 
św. Katarzyny.

Kolejny etap prac to sporządze-
nie projektu i przystąpienie do 
ankrowania, czyli zszycia ścian 
obiektu. 

 – Ta ściana „odpływa", ześli-
zguje się od pionu i zjeżdża na 
pozostałości po piwnicach wy-
burzonego wcześniej budynku. 
Te szczeliny będą zapełnione 
suchym betonem po to by zro-
bić podporę pod ten budynek 
– mówi Dradra.

Na razie zdecydowano o ewa-
kuacji mieszkańców jednej klat-
ki kamienicy, choć pęknięcia 
pojawiają się także w innych 
częściach budynku. 

13 lokatorów 
z ośmiu mieszkań, 
w tym czteromie-
sięczne dziecko, 
w najbliższych 
tygodniach zostanie 
przeniesionych naj-
prawdopodobniej 
do hotelu. Taki stan 
potrwa około dwa 
miesiące.

 – Nie mam gwarancji, w jakim 
stanie będzie mieszkanie po 
moim powrocie. Wszystkie-
go przecież nie wyniosę. Nie 

Trzaski, pęknięcia, 
ewakuacja

W piątek nad 
przyszłością 
kamienicy 

dyskutowali wraz 
z mieszkańcami 
przedstawiciele 

wykonawcy 
budowy DTŚ oraz 

inspektorzy nadzoru 
budowlanego

Popękane ściany, niepokojące trzaski i drzwi do miesz-
kań, które z każdym dniem coraz trudniej otworzyć – to 
rzeczywistość lokatorów jednej z kamienic przy ul. św. 
Katarzyny w Gliwicach. Budynkowi we znaki dała się bu-
dowa Drogowej Trasy Średnicowej. Sytuacja jest na tyle 
poważna, że na czas remontu zdecydowano o wykwatero-
waniu mieszkańców. 

zerwę podłogi, nie wyniosę 
wszystkich mebli. A ewentu-
alna ochrona kamienicy nie 
daje stuprocentowej gwarancji, 
że na skutek prac, które będą 
prowadzone, mieszkanie nie 
ulegnie degradacji – mówi pan 
Ireneusz. 

 – Dzisiaj najważniejsze jest 
bezpieczeństwo i zdrowie 
mieszkańców. Sytuacja nie wy-
maga natychmiastowych dzia-
łań, ale trzeba mieć na uwadze 
możliwe niebezpieczeństwo – 
podkreśla Roman Dradra. 

Wykonawca odcinka G2 DTŚ, 
konsorcjum firm Eurovia Polska 
S.A. i Bilfinger Berger Budow-
nictwo S.A, zobowiązało się 
do pokrycia kosztów naprawy 
kamienicy i zapewnienia lokali 
zastępczych. Szukanie winne-
go obecnej sytuacji dopiero się 
rozpocznie.

Zobacz materiał TV
Wystarczy do widocznego 
obok kodu przyłożyć smart-
fon z dostępem do internetu 
i czytnikiem kodów QR
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Jak mówią organizatorzy, nie 
było to dla nich dużym zasko-
czeniem, bo na poprzedniej, 
grudniowej edycji, zjawiło się 
nieco ponad 900 uczestników. 
 – Udowadnia to, że impreza się 
rozwija, że gry planszowe są co-
raz bardziej popularne w Polsce 
i stanowią świetną rozrywkę dla 
ludzi w każdym wieku. Gliwice 
zaś są jednym z najważniejszych 
ośrodków na planszówkowej 
mapie Polski – mówi Łukasz 
Piechaczek, jeden ze sprawców 
całego "zamieszania".

To, z czego bardzo cieszą się or-
ganizatorzy, a co wielu uczestni-
ków podkreślało, to ciepła i przy-
jazna atmosfera, jaka panuje 
na Pionku. Niektórzy wydawcy 

twierdzili wręcz, że to najlepsza 
impreza planszówkowa w Pol-
sce, a ci, którzy byli pierwszy 
raz, deklarowali chęć udziału 
w następnej edycji. Ta odbędzie 
się za pół roku, w grudniu 2015. 

Tymczasem osoby, które chcia-
łyby pograć w gry planszowe 
zapraszamy już od września do 
siedziby organizatorów, czyli 
Młodzieżowego Domu Kultury 
w Gliwicach przy ul. Barlickiego 
3, gdzie w poniedziałki w godz. 
16-20 odbywają się spotkania 
koła gier planszowych. Warto 
również śledzić stronę pionek.
org, na której w najbliższym cza-
sie przeczytacie relacje i pod-
sumowanie poszczególnych 
atrakcji imprezy.

W miniony weekend, po raz dwudziesty 
czwarty zjechali do Gliwic fani gier plan-
szowych. Przez dwa dni imprezy w hali 
przy ul. Kozielskiej, „Pionka” odwiedziło 
łącznie ponad 1000 osób.

Rekordowy 
Pionek

 – Wymiana słupów ogłosze-
niowych to działania, które 
w mieście prowadzone są 
sukcesywnie od dłuższego 
czasu. Co najważniejsze, wy-
nikają one przede wszystkim 
ze względu na ich stan tech-
niczny. Część z nich liczy kil-
kadziesiąt lat – mówi Jadwiga 
Stiborska, rzecznik prasowy 

Zarządu Dróg Miejskich w Gli-
wicach.

Na razie konstrukcja słupów, 
które stanęły w niektórych 
miejscach Gliwic jest dosyć 
toporna. Jednak jak zapewnia-
ją urzędnicy, choć na obiektach 
już pojawiły się pierwsze pla-
katy, słupy przybiorą bardziej 

estetyczny wygląd. Przykładem 
jest ten ustawiony nieopodal 
skweru Doncaster, na ul. Ber-
beckiego.

W tej chwili w mieście jest 50 
słupów ogłoszeniowych o łącz-
nej powierzchni ponad 550 m2. 
Liczba ta sukcesywnie wzrasta. 
Ostatnio o ustawienie takich 

Nowe z czerwonym daszkiem
Choć w krajobrazie miasta to zmiana kosmetyczna, ale nie 
umknęła uwadze naszych Czytelników. Drogowcy wymienia-
ją od pewnego czasu stare słupy ogłoszeniowe. Ich miejsce 
zastępują nowe, ozdobione czerwonym daszkiem.

obiektów wnioskowała rada 
osiedlowa Brzezinka i Ostropa. 

(msz)
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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.

KOMEDIA. Gwiazdor filmowy Vincent Chase (Adrian Gre-
nier) oraz jego chłopcy — Eric (Kevin Connolly), Tur tle 
(Jerry Ferrara) i Johnny (Kevin Dillon) powracają... i po-
nownie nawiązują współpracę z szefem wytwórni/supera-
gentem Arim Goldem (Jeremy Piven). Niektóre z celów, do 
których dążyli, uległy zmianie, jednak istniejąca między 
nimi więź pozostaje nienaruszona, gdy razem lawirują w 
kapryśnym, a często także okrutnym świecie Hollywood.

24.06 - 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 odro-
dzonego po II wojnie światowej 
Związku Harcerstwa Polskiego. 
Drużyna ta nie była wówczas 
jedyną, ale miała to szczęście, 
że osoby które do niej należały, 
pamięć o jej istnieniu kultywowały 
i kultywują do dnia dzisiejszego.

Galeria Café Silesia – Zabrze, 
ul. 3 Maja 6
• Janusz Kapusta K-dron. Między 
sztuką a nauką – wystawa świato-
wej sławy rysownika, architekta, 
i filozofa.

Kino ROMA – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4 

• 18.00 Dziennik panny służącej
• 20.00 Dziennik panny służącej

Gliwicki Rynek, duża scena przed 
Ratuszem 
• 16.00 Koncert eliminacyjny VII 
Festiwalu Rytm Gliwice 
Wystąpią młodzi artyści, młodzież 
utalentowana wokalnie ze szkół 
i szkół muzycznych. 

CH Europa Centralna – Gliwice, 
Pszczyńska 315

Kino Letnie

• 21.20 Last Vegas

Stacja Artystyczna Rynek – Gli-
wice Rynek 4-5, tel. 500-170-516 
• 12.30 – NAJLEPSI Z NAJLEP-
SZYCH – wystawa prac laureatów 
10 edycji Międzynarodowego Kon-
kursu Graficznego Na Ekslibris – 
Przegląd Prac z lat 1995 – 2015. 

• 16:00-17:45 – KREATYWNE 
ZAJĘCIA PLASTYCZNE. Wstęp 
wolny. Zajęcia plastyczne dla 
dzieci i młodzieży oraz rodziców. 
Liczba miejsc ograniczona. Obo-
wiązują zapisy na miejscu lub na 
adres sar@gtwgliwice.pl.
• 18:00-21:00 – CZWARTKI Z ZA-
SADAMI. 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.

Stowarzyszenie Muzyczne "Ślą-
ski Jazz Club" – Gliwice, Rynek 18

Czwartek Jazzowy
• 20.00 Jazz Jam

Tym razem trochę wyjątkowo, 
wspominkowo, pamięci Tadeusza 
Paczkowskigo. Wstęp wolny.

Kino Studyjne AMOK – Gliwice, 
ul. Dolnych Wałów 3
• 16.00 Dziennik panny służą-
cej • 16.15 Timbuktu • 18.00 
Dziewczyna warta grzechu • 
18.15 Magical Girl • 20.00 Mar-
sylski łącznik 

• 20.15 Strefa nagości

Kino Studyjne AMOK – Gliwice, 
ul. Dolnych Wałów 3
• 12.30 Marsylski łącznik /w ra-
mach: Seans Seniora • 16.00 
Dziennik panny służącej 

• 16.15 Timbuktu • 18.00 Dziew-
czyna warta grzechu • 18.15 
Magical Girl • 20.00 Marsylski 
łącznik • 20.15 Strefa nagości

Galeria Café Silesia – Zabrze, 
ul. 3 Maja 6
• Janusz Kapusta K-dron. Między 
sztuką a nauką – wystawa świato-
wej sławy rysownika, architekta, 
i filozofa.

CK Wiatrak – Zabrze, ul. Wolno-
sci 395
• 19.00 Bitwa Prawna

Bitwa freestyle’owa (eliminacje)• 
Kampania społeczna dotycząca 
problemu jazdy pod wpływem 
alkoholu/narkotyków oraz moż-
liwych tego skutków prawnych. 
„Piłeś, paliłeś – nie jedź!” • 
Koncerty: Kleszcz & Dino oraz 
Grubson, Jarecki i BRK z Sanepid 
Live Band! Całą imprezę rozkręci 
DJ Bambus oraz DJ BRK_Kur-
nikStudio!

Filharmonia Zabrzańska – Za-
brze, Park Hutniczy 7
• 18.00 Koncert Popularny na 
powitanie Lata!!!! /Strauss, Kre-
isler, Czajkowski, Massenet i wielu 
innych

Kino ROMA – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4 
• 18.00 Jak zatrzymać ślub
• 20.00 Jak zatrzymać ślub

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

Radiostacja – Gliwice, ul. Tarno-
górska 129
• wystawa – Z Archiwum X De-
partamentu (do 30.06)

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

• wystawa – 70 lat Piasta Gliwice
 
Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 8a
• wystawa: Pejzaż śląski w grafice 
i rysunku Ernsta Wilhelma Knip-
pela i Carla Riedena (do 23.08)

Radiostacja – Gliwice, ul. Tarno-
górska 129
• wystawa – Z Archiwum X De-
partamentu (do 30.06)

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

• wystawa – 70 lat Piasta Gliwice
• wystawa – Przeszłość powiatu 
gliwickiego. Vademecum arche-
ologiczne (do 30 czerwca 2015 r.) 

Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 8a
• wystawa: Pejzaż śląski w gra-
fice i  rysunku Ernsta Wilhelma 
Knippela i Carla Riedena 

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

Stacja Artystyczna Rynek – Gli-
wice Rynek 4-5, tel. 500-170-516 
• 19.00 – Z CYKLU: podróże z pa-
sją Ewy Bohosiewicz (1. Spotka-
nie) INDIE CZ.1, wstęp wolny.

25.06 - czwartek
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 świato-
wej sławy rysownika, architekta, 
i filozofa.

Autor k-dronu to artysta porusza-
jący się równie dobrze w prze-
strzeni, jak i na płaszczyźnie. Na 
wystawie będzie można prześle-
dzić twórcze odsłony kolejnych 
stopni dochodzenia do możli-
wości plastycznych tej bryły. W 
listopadzie 2010 roku na Akade-
mii Sztuk Pięknych w Warszawie 
Janusz Kapusta uzyskał stopień 
doktora, na podstawie dysertacji, 
której tematem był k-dron. Twór-
ca k-dronu pochylił się także nad 
możliwościami praktycznego za-
stosowania odkrytej przez siebie 
bryły. Zobaczymy więc także utyli-
tarne, czasem trochę zaskakujące 
zastosowania tej bryły.

MBP Filia nr 19 – Zabrze,ul. So-
bieskiego 31
• 17.00 spotkaniez HALINĄ SWO-
BODĄ, autorką wystawy wielu 
interesujących prac plastycznych

MBP Czytelnia Ogólna – Zabrze, 
ul. Wyzwolenia 4
• 17.00 promocja książki STE-
VENA FORRESTA „Głębia Nieba” 
oraz spotkanie z  jej tłumaczem 
i wydawcą PAWŁEM SUCHONIEM

Kino ROMA – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4 
• 18.00 Dziennik panny służącej
• 20.00 Dziennik panny służącej

Radiostacja – Gliwice, ul. Tarno-
górska 129

• wystawa – Z Archiwum X De-
partamentu (do 30.06)

Zamek Piastowski – Gliwice, ul. 
Pod Murami 2, tel. 32 231-44-94
• wystawa – 70 lat Piasta Gliwice
• wystawa – Przeszłość powiatu 
gliwickiego. Vademecum arche-
ologiczne (do 30 czerwca 2015 r.)

Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 8a

• wystawa: Pejzaż śląski w grafice 
i rysunku Ernsta Wilhelma Knip-
pela i Carla Riedena (do 23.08)

Galeria ATRIUM Technopark – 
Gliwice, ul. Konarskiego 18C
• wystawa Pawła Szymy pt. "Spa-
cerem po Alsdorfie"
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Galeria ATRIUM Technopark – 
Gliwice, ul. Konarskiego 18C

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

Stacja Artystyczna Rynek – Gli-
wice Rynek 4-5, tel. 500-170-516 

• 18.00 – Spotkanie Autorskie JU-
STYNA WYDRA autorka książki „ES-
ESMAN I ŻYDÓWKA". Wstęp wolny.

Gliwicki Teatr Muzyczny – Gliwi-
ce, ul. Nowy Świat 55/57

• 
20.00 //Plac Krakowski w Gliwi-
cach. NOC ŚWIĘTOJAŃSKA
KONCERT – WYST. "CURLY HE-
ADS" ORAZ "BRACIA" Z GOŚCIN-
NYM UDZIAŁEM KRZYSZTOFA 
CUGOWSKIEGO

Kino Studyjne AMOK – Gliwice, 
ul. Dolnych Wałów 3
• 16.00 Dziewczyna warta grzechu 
• 16.15 Magical Girl • 18.00 
Marsylski łącznik • 18.30 Stre-
fa nagości • 20.00 Timbuktu • 
20.15 Dzikie historie

Kino ROMA – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4 

• 18.00 Jak zatrzymać ślub
• 20.00 Jak zatrzymać ślub

27.06 - sobota
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 
• 12.00 Planeta K-dron, czyli 
tajemnica przerwanej podróży 
spektakl autorski Janusza Kapu-
sty. Spektakl na DVD Śląskiego 
Teatru Lalki i  Aktora Ateneum 
w Katowicach. Wstęp wolny. 

Kopalnia Guido – Zabrze, ul. 3 
Maja 93

Runmageddon Silesia 
– biegamy po hałdzie!

• od 9.00 co 30 min co najmniej 
10 serii. 
Miejsce: Hałdy kopalniane KWK 
Sośnica-Makoszowy
Zapisy: silesia@runmageddon.pl.

Kino Studyjne AMOK – Gliwice, 
ul. Dolnych Wałów 3
• 16.00 Dziewczyna warta grze-
chu • 16.15 Magical Girl • 18.00 
Marsylski łącznik • 18.30 Stre-
fa nagości • 20.00 Timbuktu • 
20.15 Dzikie historie

Gliwicki Teatr Muzyczny – Gliwi-
ce, ul. Nowy Świat 55/57
• 17.00 I HAVE A DREAM 

• 19.00 CZŁOWIECZY LOS – 
koncert piosenek Anny German 
w wykonaniu Alony Szostak

Kino Plenerowe – Gliwice, Wilcze 
Gardło
• 18.00 Film Dla Dzieci
• 20.00 Film Dla Dorosłych

Kino Studyjne AMOK – Gliwice, 
ul. Dolnych Wałów 3
• 16.00 Dziewczyna warta grze-
chu • 16.15 Magical Girl • 18.00 
DMarsylski łącznik • 18.30 Stre-
fa nagości • 20.00 Timbuktu • 
20.15 Dzikie historie

30.06 - wtorek
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 świato-
wej sławy rysownika, architekta, 
i filozofa.
 
Kino ROMA – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4 
• 18.00, 20.00 Jak zatrzymać ślub

Radiostacja – Gliwice, ul. Tarno-
górska 129
• wystawa – Z Archiwum X De-
partamentu (do 30.06)

Zamek Piastowski – Gliwice, ul. 
Pod Murami 2, tel. 32 231-44-94
• wystawa – 70 lat Piasta Gliwice
• wystawa – Przeszłość powiatu 
gliwickiego. Vademecum arche-
ologiczne (do 30 czerwca 2015 r.) 

Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 8a
• wystawa: Pejzaż śląski w grafice 
i rysunku Ernsta Wilhelma Knip-
pela i Carla Riedena (do 23.08)

Gliwicki Teatr Muzyczny – Gliwi-
ce, ul. Nowy Świat 55/57
• 18.30 I HAVE A DREAM – tanecz-
ny show do muzyki zespołu ABBA

• 19.00 (RUINY TEATRU VICTORIA) 
BRESLAUER COCTAIL – wielokul-
turowy koncert przebojów okresu 
międzywojennego

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

• Janusz Kapusta K-dron. Między 
sztuką a nauką – wystawa 

Kino ROMA – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4 
• 18.00, 20.00 Jak zatrzymać ślub

Radiostacja – Gliwice, ul. Tarno-
górska 129
• wystawa – Z Archiwum X De-
partamentu (do 30.06)

Zamek Piastowski – Gliwice, ul. 
Pod Murami 2, tel. 32 231-44-94
• wystawa – 70 lat Piasta Gliwice

Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 8a
• wystawa: Pejzaż śląski w grafice 
i rysunku Ernsta Wilhelma Knip-
pela i Carla Riedena (do 23.08)

29.06 - poniedz.
Kino ROMA – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4 
• 16.00, 18.00 Sprawa dla dwoj-
ga (z  lektorem) /w ramach Kino 
Dla Seniorów 
• 20.00 Jak zatrzymać ślub

MBP Filia nr 1 – Gliwice, pl. In-
walidów Wojennych 3

• 18.00 wernisaż wystawy foto-
grafii autorstwa Macieja Mikuły 
…WEJŹRZYCIE NA PTAKI NIE-
BIESKIE… (do 14 sierpnia 2015)
Na ponad 120 fotografiach przed-
stawiony jest fascynujący i zdu-
miewająco piękny świat, naszych 
skrzydlatych braci mniejszych. 
W tle wystawy słychać oryginal-
ną kompozycję muzyczną Jerzego 
Nagrodzkiego z głosami ptaków, 
nagranymi przez autora wystawy.

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

Stacja Artystyczna Rynek – Gli-
wice Rynek 4-5, tel. 500-170-516 

• 16.00-18.30 – SPOTKANIA 
RĘCZNEGO DZIEWIARSTWA 
ARTYSTYCZNEGO. Wstęp wolny.

Kino Studyjne AMOK – Gliwice, 
ul. Dolnych Wałów 3
• 16.00 Marsylski łącznik • 16.15 
Magical Girl • 18.15 Dziewczyna 
warta grzechu • 18.30 Strefa na-
gości • 20.00 Timbuktu • 20.15 
Dzikie historie

Zamek Piastowski – Gliwice, ul. 
Pod Murami 2, tel. 32 231-44-94
• wystawa – 70 lat Piasta Gliwice
• wystawa – Przeszłość powiatu 
gliwickiego. Vademecum arche-
ologiczne (do 30 czerwca 2015 r.) 

Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 8a
• wystawa: Pejzaż śląski w grafice 
i rysunku Ernsta Wilhelma Knip-
pela i Carla Riedena (do 23.08)

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

Stacja Artystyczna Rynek – Gli-
wice Rynek 4-5, tel. 500-170-516 

• 16.00-18.00 – Podwieczorek 
przy gramofonie. Hasło prze-
wodnie spotkania to: „Winylowe 
wakacje – piosenki z podróży”. 
• 19.00-20.30 – „TEATR NA 
STACJI” Zajęcia teatralne dla do-
rosłych. Wstęp wolny.

Kino Studyjne AMOK – Gliwice, 
ul. Dolnych Wałów 3
• 16.00 Marsylski łącznik • 16.15 
Magical Girl • 18.15 Dziewczyna 
warta grzechu • 18.30 Strefa na-
gości • 20.00 Timbuktu • 20.15 
Dzikie historie



r e k l a m a . . . . . . . . . . . . . . . . .

r e k l a m a . . . .

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze www.gazeta-miejska.pl 23.06.2015 (nr 727)

10 ogłoszenia drobne

nieruchomości
Do wynajęcia MusicPub, ogró-
dek, lokale Starówka Gliwice i 
SPA w Rudnie. 601-171-790.

Kawalerkę 30 m2, Śródmieście 
– sprzedam bez pośredników. 
Tel. 798-097-323.

Sprzedam dom na wsi, 90 m2, 
budynek gosp. 50 m2, media. 
Działka 2800 m2, zagospo-
darowana. Spokojna okolica. 
515-373-778.

Sprzedam dom, 5 pokoi, kuch-
nia, 130 m2. Działka 1753 m2 
w Ciochowicach koło Toszka. 
Cena do uzgodnienia. Tel.: 
0049 6641 62933.

usługi
!!DEKARSTWO BLACHARSTWO 
– REMONTY DACHÓW – USŁU-
GI BUDOWLANE. 888-820-581.

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

AGD NAPRAWA pralek, lo-
dówek, term, ogrzewaczy. Mon-
taż instalacji i usuwanie awarii. 
Tel. 694-506-777.

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

Redakcja, biuro og³oszeñ
Gliwice, pl. Pi³sudskiego 3

tel.fax 32 230-84-51
kom. 503-10-60-19

Biuro czynne
od poniedzia³ku do pi¹tku

w godz. 9-16.00 

www.gazeta-miejska.pl

Reklama
marketing@gazeta-miejska.pl

redakcja@gazeta-miejska.pl

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze
Tygodnik,

ukazuje siê we wtorki

Wydawca: 
INFORMATOR RYNKOWY 
- Wydawnictwo Prasowe 

Marcin Fabrykowski

Bank: 
66 1140 2004 0000 3002 4972 8585

Druk: Polskapresse, 
Sosnowiec, ul. Baczyñskiego 25A

Wydawca nie odpowiada za treœæ
otrzymanych reklam i og³oszeñ

Redaktor naczelny
Marcin Fabrykowski  

marcin@gazeta-miejska.pl

P A R T n e R . . .

BOUTIQUE LAPLAYA78, odzież 
dla kobiet z klasą i inne. 
Gliwice, Okrzei 11. Tel. 601-
490-293.

CERTYFIKATY, Świadectwa 
Charakterystyki Energetycznej 
– budynki, mieszkania. Tanio, 
szybko i solidnie 508-145-905.

ELEKTRYK - Pomiary elek-
tryczne, 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, GŁADŹ, TAPETY. 
Odsuwamy meble, myjemy. Tel. 
32 235-61-32, 502-517-262.

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

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

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

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

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

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

S T E R Y L I Z A C J A NARZĘ-
DZI I MATERIAŁÓW. Bytom, 
centrum. Tel. 731-245-851.

TRANSPORT DO 15 TON. 
Ziemia ogrodowa, kruszywa, 
piasek. Tel. 667-413-700.

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

finanse
Ale szybka gotówka do 
25.000 zł!!! Sprawdź. Tel. 
793-080-309.

Atrakcyjna pożyczka 
minimum formalności. Tel. 
660-794-479.

Atrakcyjna pożyczka do 
25.000 zł na dowolny cel. 
Tel. 882-854-360.

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

Pilnie poszukiwani fachowcy do 
prac remontowych: Malarze, ta-
peciarze, kafelkarze, instalato-
rzy oraz elektrycy na stawkach 
niemieckich. Wymagany język 
niemiecki. CV: biuro@wg-eco.
com, tel. 889-717-392.

szukam pracy
Pani z referencjami szuka 
pracy jako opiekunka starszej 
osoby – całodobowo. Tel. 504-
952-872.

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

inne
KUPIĘ KSIĄŻKI stare, nowe, uży-
wane. DOJADĘ do klienta. PŁAT-
NE GOTÓWKĄ. 662-330-579.

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 Ka-
nalizacji, (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

NOWY ADRES 

W GLIWICACH

Ogłoszenie drobne można zamówić na 2 sposoby
w internecie w biurze

Na stronach serwisu
www.gazeta-miejska.pl
znajduje się formularz
nadania ogłoszenia.
Wystarczy go wypełnić
i wysłać, a płatność
przelać na konto
podane przy formularzu

Zapraszamy do
biura ogłoszeń 
w centrum Gliwic,
przy Placu
Piłsudskiego 3
Od poniedziałku
do piątku w
godz. 9.00-16.00

Koszt ogłoszenia – od 12 złotych (z VAT), a przy zamówieniach
pakietowych (10 lub 20 emisji) – już od 6 złotych za ogłoszenie 
o długości do 75 znaków.
Ogłoszenie zamówiony przez internet drukowane jest czcionką pogrubioną. 
Za dodatkowy kolor czcionki lub tła obowiązują dopłaty.

W wydaniu wtorkowym ukazują się ogłoszenia zamówione i opłacone* najpóźniej do poniedziałku,
godz. 12.00. * W przypadku zapłaty przelewem decyduje dzień i godzina potwierdzenia wpłaty na koncie wydawcy.

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

auto-moto
AUTO SKUP dojazd gratis. 
GOTÓWKA od ręki. Osobowe i 
dostawcze. 509-046-998.

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

SPRZEDAM SKODĘ FABIĘ 
sedan, 2007 r., poj. 1.4, 16V. 
Tel. 608-106-491, 32 230-93-
27 po 17.00.

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

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

Kupimy samochód od 5 do 
15 tys. Auto-Handel. Płacimy 
najwięcej. 661-30-70-70.

SKUP SKUTERÓW, MOTOROWE-
RÓW, MOTOCYKLI – w całości, 
na części. Nr tel. 502-682-819.
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ZABRZE AKTUALNOŚCI

Nowa droga startowa i terminal to 
elementy realizowanego w ciągu 
ostatnich ośmiu lat największego 
w historii lotniska programu inwe-
stycyjnego. Jego wartość sięga 
400 mln zł. 
Nowa hala, która kosztowała 53 
mln zł, to oddzielny 1-kondygna-
cyjny budynek o długości 156 
metrów, szerokości 45,5 metrów 
i wysokości około 8 metrów. Jego 
powierzchnia użytkowa wynosi 7 
tys. metrów kwadratowych. Więk-
szość powierzchni nowego termi-
nalu zajmuje hol odbioru bagażu 
z karuzelami oraz miejsca do od-
prawy paszportowej. Pozostałą 
powierzchnię wypełnią biura Służby 
Celnej, Straży Granicznej, pomiesz-
czenia dla firm obsługujących ter-
minal przylotowy oraz bagażownia. 
Przeniosą się też tutaj stanowiska 
wypożyczalni samochodów. Dzięki 
otwarciu nowego terminalu przepu-
stowość lotniska, wynoszącą obec-
nie 3,6 miliona pasażerów rocznie, 
uda się prawie podwoić.
– Przepustowość nowego termina-
lu to kilka tysięcy osób na godzinę. 
Przyjmowani będą tu pasażerowie 
zarówno ze strefy Schengen, jak 
i spoza niej – zwraca uwagę Artur 
Tomasik, prezes Górnośląskiego 
Towarzystwa Lotniczego. W dwóch 
dotychczasowych terminalach lot-
niska odbywać się mają docelowo 
tylko odloty.

Około 157 mln zł kosztowała nowa 
droga startowa o długości 3,2 km. 
W ubiegłym tygodniu oficjalnie 
przekazali ją do użytku minister in-
frastruktury Maria Wasiak i prezes 
Artur Tomasik, którzy symbolicznie 
zapalili oświetlenie pasa. Chwilę 
później nad płytą lotniska przele-
ciały kilkukrotnie dwa samoloty 
F-16 z 32. Bazy Lotnictwa Taktycz-
nego w Łasku.
– Gratuluję regionowi tak potrzeb-
nej i tak dobrze zrealizowanej in-
westycji. Była ona niezbędna, bo 
ten region intensywnie żyje – mówi 
minister Maria Wasiak.
– Zakończenie tak ważnych inwe-
stycji to niezwykle ważny moment 
dla całej metropolii. To miejsce 
jest wspaniałym oknem na świat 
i bramą naszego regionu – uśmie-
cha się Małgorzata Mańka-Szulik, 
prezydent Zabrza i przewodnicząca 
Górnośląskiego Związku Metropoli-
talnego.
Międzynarodowy Port Lotniczy „Ka-
towice” to jedno z największych 
lotnisk w Polsce. Obecnie obsłu-
guje połączenia do 95 miast świa-
ta. Dzięki wybudowaniu nowego 
pasa startowego możliwe będzie 
przyjmowanie również lotów trans-
atlantyckich. Aktualnie trwa budo-
wa nowego terminalu cargo, który 
ma być największym i najnowocze-
śniejszym w kraju.   (hm) 

Do sześciu milionów pasażerów rocznie zwiększy przepustowość lotniska w Pyrzowicach otwarty 
w ubiegłym tygodniu nowy terminal. Wraz z nim oficjalnie oddana została do użytku nowa droga 

startowa o długości 3,2 km. Umożliwia ona lądowania i starty największych samolotów.

W MIĘDZYNARODOWYM PORCIE LOTNICZYM 
„KATOWICE” W PYRZOWICACH OTWARTO 
NOWY TERMINAL I PAS STARTOWY

Oświetlenie nowego pasa robi imponujące wrażenie

Nowy terminal ma 7 tys. mkw powierzchni

Nowa inwestycja pozwoli na zwiększenie przepustowości 
lotniska z 3,6 do 6 mln pasażerów rocznie

Przewodnicząca GZM i marszałek województwa 
śląskiego podczas uroczystości otwarcia

Prezes Artur Tomasik 
i minister Maria 

Wasiak

NOWY TERMINAL I PAS STARTOWYNOWY TERMINAL I PAS STARTOWY

OKNO NA ŚWIAT 
OTWARTE 
CORAZ SZERZEJ
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Bawili się profesjonaliści i ama-
torzy, dorośli i dzieci, a nawet 
osoby niepełnosprawne poru-
szające się na wózkach inwa-
lidzkich. Zumbę poprowadzili 
charytatywnie licencjonowani 
instruktorzy Joanna Dziedzic, 
Magdalena Flis, Anna Ku-
śnierz, Dorota Steblok, Szy-
mon Głodny i Radek Nosal. 
W przygotowaniu imprezy poma-

gało 26 wolontariuszy – wśród 
nich liczna grupa uczennic i na-
uczycieli z III Gimnazjum w Gli-
wicach, które zajmowały się 
malowaniem buziek. Pozyskane 
środki w kwocie 4.095,00 zł zo-
staną przeznaczone na pokrycie 
kosztów wyjazdu na wakacje dla 
podopiecznych Domu Dziecka.

 – Sporo zdrowego ruchu i po-

zytywnej energii oraz dobra 
organizacja i radość z poma-
gania innym, to zalety akcji 
organizowanych przez Funda-
cje „Biegamy z Sercem” – po-
wiedziała Anna Macha, która 
tańczyła wraz z 5-letnią córką 
Majką. 

Relacja z eventu na  
www.tanczymyzsercem.pl

Urządzenie będzie skanować 
tablice rejestracyjne przejeżdża-
jących pojazdów, na wjeździe 
i wyjeździe z kontrolowanego 
odcinka, a także w niektórych 
punktach pośrodku. Następ-
nie zostanie obliczona średnia 
prędkość pojazdu. Jeśli będzie 
przekraczać tę dozwoloną prze-
pisami, system automatycznie 
prześle informację, na podsta-
wie której wystawiony zostanie 
mandat.

Pierwsza z bramownic poja-
wiła się w ubiegłym tygodniu 
w Łosiowie w województwie 
opolskim. 

 – Najważniejszym kryterium przy 
wyborze miejsc dla instalacji no-
wych urządzeń rejestrujących 
jest stan bezpieczeństwa. W ty-
powaniu lokalizacji pomocne 
było opracowanie przygotowane 
na zlecenie GITD przez specja-
listów z Politechniki Gdańskiej 

Odcinkowy pomiar 
pod Gliwicami

Deszcz ich  
nie wystraszył

Niedawne zaostrzenie przepisów ruchu drogowego to nie 
ostatnie z działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na pol-
skich drogach. Główny Inspektorat Transportu Drogowego 
rozpoczął właśnie  instalację bramownic do odcinkowego po-
miaru prędkości. Jeden z nich pojawi się na Drodze Krajowej 
78, między Nieborowicami a Wilczą.

oraz Politechniki Krakowskiej 
– informuje Wydział Analiz Cen-
trum Automatycznego Nadzoru 
nad Ruchem Drogowym.

Jednocześnie, GITD brał pod uwa-
gę również kwestie infrastruktural-
ne, organizację ruchu, techniczną 
możliwość montażu urządzenia 
oraz planowane remonty dróg.

Na terenie woje-
wództwa śląskiego 
odcinkowy pomiar 
ma pojawić się tak-
że w Tarnowskich 
Górach i Gorzycach. 

 – Niestety, aktualnie nie 
jestem w stanie wskazać 
dokładnej daty montażu. Od-
będzie się do końca bieżą-
cego roku – informuje nas 
Łukasz Majchrzak z Centrum 
Automatycznego Nadzoru nad 
Ruchem Drogowym w Warsza-
wie.

(msz)

Wśród kilkudziesię-
ciu miejsc w całej 
Polsce, jest jedno, 
które szczególnie za-
interesuje gliwickich 
kierowców. To liczą-

cy 2,2 km, odcinek 
na trasie do Rybnika: 
Wilcza-Nieborowice. 

Pomimo deszczowej pogody 230 osób wzięło udział w chary-
tatywnej akcji Tańczymy z SERCEM – ZUMBA Maraton, która 
odbyła się w niedzielę na terenie Europy Centralnej. 


