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Chciałbyś zgłosić jakiś problem,
interwencję, a może pochwałę?
Czekamy na Twój telefon
pod numerem 32 230-84-51

Gdyby napisać o Wilhelmie von Blandowskim, że był fotografem, byłaby to tylko
część prawdy.
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Czas na
rowery

SPECJALNE PASY DO JAZDY ROWERAMI NA ISTNIEJĄCYCH ULICACH, WYGODNY
DOJAZD DO CENTRUM GLIWIC NOWYMI ŚCIEŻKAMI, PARKINGI ROWEROWE...

8
Śląski konserwator zabytków
dał obrońcom drzew powód do
radości. Układy alejowe lip z ul.
Mickiewicza, Sowińskiego i Kozłowskiej zostały wpisane do Rejestru Zabytków Nieruchomych
Województwa Śląskiego.

Pijany w walcu
W centrum miasta zatrzymano 47-letniego kierowcę walca
drogowego. Pojazd wzbudził
zainteresowanie policji, bo
poruszał się „wężykiem”. Po
badaniu alkomatem wiadomo
było już dlaczego. 1,6 promila
- taki wynik uzyskał dmuchający w alkomat kierowca walca.

Czy w niedalekiej przyszłości gliwiccy
rowerzyści doczekają się sensownej i spójnej
sieci tras rowerowych? To całkiem
realne. Pierwszy krok w tym
kierunku został właśnie poczyniony.
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Robotnik musiał zakończyć
swoją pracę, zatrzymano mu
prawo jazdy. Do zdarzenia
doszło w czwartek o godz.
14.00 na ul. Dolnych Wałów. Mężczyznę czeka teraz
proces karny. Za tego rodzaju przestępstwo grozi kara do
2 lat pozbawienia wolności.
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Czas na
rowery
Dokończenie ze str. 1

Miasto ogłosiło
przetarg na wykonanie projektu
rozbudowy sieci
gliwickich dróg
dla rowerów. Będzie to pierwsze
tak kompleksowe podejście do
tematu.
Obecnie w Gliwicach użytkownicy dwóch kółek, przynajmniej
teoretycznie mają do dyspozycji prawie 88 km ścieżek rowerowych – mniej lub bardziej ze
sobą powiązanych. To jednak
wciąż za mało, by bezpiecznie
i wygodnie poruszać się po
mieście.
Pojawia się jednak światełko
w tunelu – przetarg na wykonanie projektu obejmie nie tylko inwentaryzację istniejących
dróg, ale także ich rozbudowę.
Co więcej, w temacie będą
mieli okazję wypowiedzieć się
zarówno eksperci, miłośnicy,
jak i zwykli mieszkańcy. Przyszły twórca projektu będzie
miał więc za zadanie ścisłą
współpracę z organizacjami
pozarządowymi
promującymi ruch rowerowy w mieście,
z Radami Osiedlowymi, a także przeprowadzenie konsultacji
społecznych.

Znana jest już
forma przeprowadzania konsultacji – ankieterzy
odwiedzą gliwiczan w domach.
W 20 dzielnicach miasta zapukają do minimum 25 drzwi
i zapytają m.in. o to czy roweru
używamy do celów rekreacyjnych czy może dojeżdżamy na
nim do pracy, a także jak oceniamy istniejące ścieżki rowerowe i gdzie chcielibyśmy, żeby
powstały nowe. Opinii będzie
minimum 1000.

Powstaną parkingi
rowerowe?
W zamówieniu czytamy tak-

że, że zaprojektowane ścieżki mają nie tylko zapewnić
mieszkańcom wygodny dojazd
do centrum Gliwic ale także
stanowić sieć powiązań pomiędzy wszystkimi dzielnicami.
Dobra informacja jest też taka,
że w zamówieniu kilkakrotnie
pojawia się temat parkingów
rowerowych, które będą jednym z niezbędnych elementów
koncepcji.
Wedle zamówienia, projektant ma stworzyć koncepcję
podzielającą realizację sieci
dróg rowerowych na trzy etapy.
Pierwszy z nich, określony jako
najpilniejszy zawierałby: budowę dróg rowerowych umożliwiających dojazd do centrum
Gliwic prowadzących wzdłuż
głównych i najbardziej niebezpiecznych dla rowerzystów ulic.

Pojawia się również pomysł, by
na istniejących
ulicach wytyczyć
specjalne pasy
dla rowerów.
O tym, że budowana infrastruktura rowerowa powinna być
bardzo dokładnie przemyślana, rowerzyści apelowali już od
dawna. Przykładem państwa
gdzie kierowcy samochodów
i rowerzyści żyją w symbiozie
jest oczywiście Holandia.
Nic więc dziwnego, że właśnie
w tamtejszym Centrum Badań
i Standaryzacji opracowano
program pięciu wymogów, jakie powinny zostać spełnione
przy projektowaniu przyjaznej
dla rowerzystów infrastruktury.
Są to spójne i bezpośrednie
połączenia sieci rowerowych,
a poza tym atrakcyjność trasy,
jej bezpieczeństwo i wygoda
przejazdu. Tym bardziej cieszy
fakt, że w oparciu o nie, pracować ma projektant gliwickich
dróg rowerowych.
Założenia, jakie magistrat narzuca przyszłemu wykonawcy
projektu wydają się być bardzo
atrakcyjne dla rowerzystów,
najważniejsze jednak ile z nich
doczeka się realizacji.

SG:
I bardzo dobrze! Rowery
górą! A nie dołem! :)

Temat wzbudził
spore emocje
wśród internautów odwiedzających Portal
24gliwice.pl.
Jakie są ich opinie na omawiany
temat? Oto
kilka z nich:

dziarsky:
Najważniejsze to zrobić dojazd na strefę ekonomiczną
przez ul. Kozielską. Droga
na odcinku od ul. Żabińskiego do ul. Gaudiego to
horror dla rowerzystów ale
także dla mijających ich
kierowców. O nic więcej nie
proszę.

Marek:
Po co konsultacje w domach? Nie wystarczy zrobić
ankiety w internecie lub
stworzyć np. dedykowanego forum. Następni domokrążcy... Przydałoby się po-

Pepek:
Konsultacje w domach
z przypadkowymi ludźmi,
którzy nawet nie mają i nie
będą mieć roweru? Przedni
żart. To mi przypomina niesłynne konsultacje w sprawie budowy Podium. Z daleka pachnie mi szwindlem
mającym na celu rozwodnienie problemu i ucieczkę od
odpowiedzialności i wydatków, których przecież z powodu budowy Podium i tak
nie będzie! Kto głupi niech
tej władzy wierzy.

start miejskiej wypożyczalni rowerów nie ma szans na
realizację w tym terminie.
Jak tłumaczą w magistracie:
„sprawa utworzenia miejskiej
wypożyczalni rowerów została
odłożona w czasie ze względu
na ilość inwestycji drogowych
w obrębie centrum miasta.
Po zakończeniu wszystkich
inwestycji i udrożnieniu ruchu
w obrębie centrum powrócimy
do analizowania sprawy.”
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hlust:
Miło by było, gdyby piesi
zaczęli zwracać uwagę na
istniejące już ścieżki rowerowe. Spora część nie
potrafi powiązać tej nazwy
z faktem, że raczej nie powinni się tamtędy przechadzać... Poza tym pomysł
wart poparcia.
ja234:
Fajny, sensowny pomysł.
Ciekawe jak z realizacją.

.

Sąd Rejonowy w Gliwicach aresztował
tymczasowo 22-letniego mężczyznę,
podejrzanego o to, że
w niedzielę 19 maja,
usiłował zgwałcić
49-letnią kobietę.

Świadek zdarzenia szedł
w rejonie Placu Piastów
o godzinie 1.20. Jak się
okazało, chwilę wcześniej
22-letni mężczyzna wciągnął w krzaki i pobił 49-letnią kobietę. Usiłował ją
zgwałcić. Świadek wezwał
policję.

Sprawcy grozi nawet 12 lat
pozbawienia wolności.

Kiedy funkcjonariusze KMP
poznali rysopis napastnika,
udali się za nim w pościg.
Dogonili uciekiniera w rejonie ul. Jagiellońskiej.
22-latek jest mieszkańcem
Gliwic.

Przechodzień zaniepokojony nocnymi krzykami dochodzącymi z zarośli, zareagował i spłoszył przestępcę.

Przy okazji warto wspomnieć,
że zapowiadany na ten rok

łączenie z os. Waryńskiego
w stronę Ostropy i Strefy.

Próbował
zgwałcić 49-latkę

Katarzyna Klimek

Na wypożyczalnię
jeszcze poczekamy

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

Anfa:
Niech zrobią ankietę internetową, a nie wśród przypadkowych ludzi, którzy
rower widują na ulicy. Poza
tym niech wezmą pod uwagę też rolkarzy, bo jak na
razie zostaje nam jazda
wzdłuż autostrady ;/
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O Podium
w Ratuszu
Na czym ma polegać rola gliwickich
wodociągów przy budowie hali Podium?
Jak wykonawca inwestycji poradzi sobie
z podmokłym terenem? Między innymi
na te pytania starano się odpowiedzieć
podczas ubiegłotygodniowej konferencji
prasowej w gliwickim Ratuszu.

Prace konstrukcyjne przy obiekcie
powstającym na
terenie dawnego
Stadionu XX-lecia
powinny ruszyć
jeszcze w lipcu.
Obecnie trwają prace wyburzeniowe i rozbiórkowe korony
stadionu oraz przygotowanie
budowy. Rozpoczęto również
próby umocnienia gruntu. Jak
zaznaczył wiceprezes spółki
Mirbud Sławomir Nowak,
prace przy hali widowiskowo-sportowej Podium prowadzone są na podmokłym terenie,
który będzie odwodniony.
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Według wstępnych założeń, do
końca przyszłego
roku obiekt ma
być już zadaszony.

Na budowie znajdują się już
palownice, które wykonują
próbne kolumny betonowe.
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z halą. Będziemy jej zarządcą,
wejdziemy w buty właściciela
hali i inwestora. Będziemy menadżerem projektu – zajmiemy
się prawidłowym wydatkowaniem środków, kontrolą prac.
(mpp)

Na środowej konferencji prasowej zaangażowanie PWiK
wyjaśniał prezes firmy Henryk
Błażusiak.
– Prezydent powiedział, że ma
dosyć duże zaufanie do spółki. Myślę, że poradzimy sobie

Wtedy też powinny ruszyć prace instalacyjne i wykończeniowe. Na czerwiec 2015 roku
zaplanowano odbiory, a cała
hala Podium przy ulicy Kujawskiej ma być gotowa miesiąc
później.
Spośród wielu kwestii towarzyszących inwestycji, sporą
ciekawość budzi rola gliwickich wodociągów. Decyzją
urzędu miejskiego, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji będzie sprawowało

– Na razie na budowie pracuje około 100 osób. To
stosunkowo niewiele, ale
cieszymy się, że mamy podwykonawców z Gliwic – powiedział wiceprezes zarządu
Mirbud.
.

funkcję menadżera projektu.
– Spółka ma wyjątkowe osiągnięcia w prowadzeniu trudnych projektów z udziałem
pieniędzy unijnych – tłumaczy
prezydent Gliwic Zygmunt
Frankiewicz.
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Gliwiccy lekarze
tworzą historię
Historycznego, bo pierwszego w Polsce zabiegu przeszczepu
twarzy dokonano w gliwickim Centrum Onkologii. Była to
zarazem pierwsza na świecie transplantacja spowodowana
koniecznością zachowania funkcji życiowych pacjenta.
27-godzinną operację przeprowadził kilkunastoosobowy zespół transplantacyjny na czele
z profesorem Adamem Maciejewskim.

Gdyby do zabiegu nie doszło,
mężczyzna najprawdopodobniej nie przeżyłby kolejnych
tygodni. Poszukiwania dawcy
trwały przez pierwsze dwa tygodnie maja.

Biorcą przeszczepu
jest 33-letni mężczyzna z okolic Wrocławia, który 23 kwietnia uległ poważnemu
wypadkowi podczas
pracy w zakładzie
kamieniarskim.

symalnie, w miarę możliwości, przygotować do zabiegu.
Zrozumiał nasz plan działania
oraz ryzyko i zagrożenia z niego
wynikające i wyraził pełną zgodę – dodał kierownik zespołu
przeprowadzającego operację.

Dlatego też profesor
Maciejewski pierwsze słowa wdzięczności skierował do
rodziny dawcy
z Białegostoku.
– Dawcą okazał się być mężczyzna w podobnym wieku do
biorcy. Spełniał wszelkie kryteria kwalifikacji, zarówno pod
względem morfologii, tekstury
i kształtu twarzy oraz innych
czynników – tłumaczył profesor
Maciejewski z Zespołu Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej.

Znaczna część twarzy poszkodowanego została nieodwracalnie zniszczona. Pierwsza próba
replantacji twarzy pacjenta,
przeprowadzona we wrocławskim szpitalu w kilka godzin
po wypadku, zakończyła się
niepowodzeniem.
– Ubytek obejmował nie tylko
powłoki twarzy, ale również
struktury podporowe środkowego i dolnego piętra twarzy –
kości szczękowe, łuki jarzmowe, podniebienie – objaśniał
profesor Maciejewski podczas
konferencji prasowej poświęconej temu przełomowemu
zabiegowi.

Tak wyglądał 33-letni mężczyzna z okolic Wrocławia, który 23 kwietnia uległ
poważnemu wypadkowi podczas pracy w zakładzie kamieniarskim
– To był warunek, by do przeszczepu mogło dojść. Ale
z drugiej strony, to czyni go
podatnym na wszelkiego rodzaju infekcje – bakteryjne,
wirusowe czy grzybicze. To jest
w tej chwili główne zagrożenie,
bo nie możemy się ze stanu
paraliżu zbyt szybko wycofać,
by nie uaktywnić reakcji odrzucania przeszczepu – wyjaśniają
chirurdzy z Centrum Onkologii
w Gliwicach.

15 maja rano przystąpiono do
rozpoczęcia procedury transplantacji.

Organizacja tego typu zabiegu, to
nie tylko wyzwanie dla lekarzy. To
także kosztowne i skomplikowane przedsięwzięcie logistyczne,
w którym na różnych etapach,
brało udział kilkadziesiąt osób.
Koszt zabiegu – około 220 tys. zł
– pokryło Ministerstwo Zdrowia.
Jak szacują lekarze z Centrum
Onkologii w Gliwicach, w całym
kraju, na tego typu przeszczepy,
może czekać ponad sto osób.
Michał Pac Pomarnacki

nia go przez specjalną szybę.
Jego stan, mimo że z dnia na
dzień ulega stopniowej poprawie, wciąż określany jest jako
poważny.

Od niedawna mężczyzna może już
samodzielnie wstać,
połykać płyny oraz
widzieć i pisać.

Na dwóch salach,
przez 27 godzin,
równolegle pracowało kilkudziesięciu
lekarzy.

Zarówno 33-latek czekający na
przeszczep, jak i jego najbliżsi
do zabiegu odnosili się bardzo
entuzjastycznie. Z chorym komunikowano się głównie za pomocą gestów i uścisków dłoni.
– Przy pomocy psychologia
oraz personelu dra Łuczaka
staraliśmy się chorego mak-

By przeszczep był możliwy, trzeba
było wprowadzić pacjenta w stan
całkowitego paraliżu układu odpornościowego. To oznacza, że
jego komórki nie są w stanie reagować na żadne bodźce.

Według lekarzy już za kilka miesięcy mężczyzna będzie mógł normalnie
funkcjonować w społeczeństwie
Lekarze prorokują, że za kilka
tygodni 33-latek będzie mógł
już normalnie przyjmować pokarm, a po kilku miesiącach
zacznie funkcjonować w społeczeństwie. Póki co, przyjmuje
leki zapobiegające odrzuceniu
przeszczepu i przetrzymywany
jest w sterylnych warunkach,
a dostęp do niego ma niewiele
osób. Nawet rodzina pacjenta
ma jedynie możliwość ogląda-

Znaczna część twarzy poszkodowanego została
nieodwracalnie zniszczona w wyniku poważnego wypadku
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moduł reklamowy
tej wielkości
kosztuje tylko

78 zł

netto
Szczegóły na
www.gazeta-miejska.pl
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ZABRZE
Riko to mały, 3-letni piesek. Do
schroniska trafił w maju z powodu nieodpowiedzialności swojej
właścicielki. Jego pani wyjechała
zagranicę i Rico okazał się zbędnym balastem. Pies fatalnie znosi pobyt w schronisku. Tęskni
za swoją panią, wyje. Nie potrafi
odnaleźć się w schroniskowej
rzeczywistości. Jest spokojnym, posłusznym zwierzęciem.
Ładnie chodzi na smyczy, a w
domu zachowuje czystość. Żyje
w zgodzie z innymi psami. Tel.
32 271-47-97.

Klakier

GLIWICE
W gliwickim schronisku, od
dwóch tygodni, czekają na nowych, kochających właścicieli
kociaki. Lulu, Mimi, Bibi, Didi
zostały przyjęte ze swoją mamą
z osiedla Sztabu Powstańczego
w Gliwicach. Jedzą już samodzielnie i są gotowe do adopcji.
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Nagrody przyznawano za
najwybitniejsze osiągnięcia
w czterech kategoriach: wystawy, publikacje książkowe,
projekty edukacyjne oraz dokonania z zakresu konserwacji zabytków.

Dorosłe koty, które
czekają w schronisku na opiekunów
to Sonia, Podusia,
Śnieżynek, Rydzyk
i Klakier. Wszystkie koty są bardzo łagodne. Śnieżynek został przyniesiony do
schroniska przez syna chorej właścicielki, a pozostałe koty trafiły
do schroniska z interwencji. Tel. 32 231-00-31.

Riko

R

Muzeum w Gliwicach zbiera kolejne nagrody. Tym razem za konserwację zabytkowego obrazu i oryginalny projekt edukacyjny. W piątek
w Willi Caro odbyła się uroczystość wręczenia nagród marszałka za
Wydarzenia Muzealne 2012 roku.

Kociaczki są oswojone z człowiekiem
i mają spory apetyt. Oprócz wymienionych maluchów,
w schronisku jest
jeszcze cała gromadka kociaków,
które czekają na
nowych właścicieli.

Kącik
adopcyjny

Rydzyk
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niki Śląskiej i Gliwickim Ośrodkiem Metodycznym.
Nagrody muzealnikom z całego Śląska wręczyła Aleksandra
Gajewska, wicemarszałek województwa. Nie bez znaczenia
jest fakt, że to właśnie w Willi
Caro w Gliwicach odbyła się
tegoroczna uroczystość.
– To promuje nasze muzeum

i nasze miasto. Jest to też dodatkowe wyróżnienie poza kategorią dla naszej instytucji. Co
prawda nie udało się powtórzyć
rewelacyjnego wyniku z ubiegłego roku, gdzie otrzymaliśmy
dwie nagrody, ale i tak jesteśmy
bardzo zadowoleni – komentuje Grzegorz Krawczyk, dyrektor
Muzeum w Gliwicach.  (mpp)

Napad na piekarnię

,
Sniezynek
.

Co w tym roku powędrowało do
gliwickich muzealników? Główna
nagroda za konserwację obrazu
„Portret króla pruskiego Fryderyka Wilhelma II” wykonaną przez
gliwickich konserwatorów oraz
wyróżnienie za oryginalny projekt edukacyjny „Nadaj sobie
formę”, który Muzeum w Gliwicach zrealizowało we współpracy
z Katedrą Odlewnictwa Politech-
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Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 20 maja, przed
godziną 17.00. Mężczyzna
chwycił szufladę kasy fiskal-

Do 5 lat pozbawienia wolności grozi 25-latkowi, który próbował okraść piekarnię przy
Placu Piastów w Gliwicach.
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nej, w której był utarg. Wobec
zdecydowanej postawy sprzedawczyni porzucił jednak łup
i zaczął uciekać.
Został zatrzymany przez
świadków i obsługę, po czym
trafił w ręce policji.
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Niespokojne
Gdyby napisać o Wilhelmie von Blandowskim, że był fotografem, byłaby to
tylko część prawdy. Ten wycinek jego życia jest dla mieszkańców Gliwic
prawdopodobnie najważniejszy, ponieważ fotografie, które po nim pozostały,
stały się ważnym świadectwem historii tego miasta i okolic.

A kim tak naprawdę był Blandowski? Górnikiem, geologiem,
odkrywcą, badaczem Australii,
konstruktorem, żołnierzem,
przedsiębiorcą, a może po prostu nieprzystosowanym społecznie szaleńcem miotającym
się po świecie?
W zimę 21 stycznia 1822 roku
w Gliwicach na świat przyszedł
Johan Wilhelm Theodor Ludwig
von Blandowski. Gród nad
Kłodnicą było wtedy pruskim
miastem o nazwie Glewitz. Rodzina Blandowskich pochodziła
ze zniemczonej protestanckiej
szlachty, czeskiego bądź polskiego pochodzenia.
Ojciec Wilhelma, Felix był wysokim oficerem pruskiej armii,
taką też przyszłość widzieli dla
młodego Blandowskiego jego
rodzice zapisawszy go w 1834
roku do Królewskiej Pruskiej
Szkoły Kadetów w Chełmnie,
gdzie wcześniej uczęszczał
jego starszy brat.
Dwa lata później zmarł ojciec
Blandowskiego. Wilhelm miał
wtedy 14 lat. Tragedia ta wywróciła życie całej rodziny, nie
wyłączając najmłodszego jej
członka, który opuścił wtedy
przedwcześnie szkołę wojskową. Jego matka Leopoldine,
która pozostała bez majątku,
zdecydowała się na sprzedaż
po zaniżonej cenie swoich ziem
w okolicach Bielszowic i Chudowa (w tym zamku). Otrzymała
także rentę po zmarłym mężu,
która najprawdopodobniej była
niewystarczająca, bo zwróciła
się o dodatkową zapomogę do
króla. Prośba została rozpatrzona pozytywnie.

Wilhelm dalszą naukę pobierał w Lubaniu, później w katolickim gimnazjum w Gliwicach. Nie wiadomo dlaczego
nie ukończył jednak pełnego 9
letniego toku nauczania i nie
otrzymał świadectwa maturalnego. Nie mógł tym samym
rozpocząć studiów uniwersyteckich lub być zatrudnionym
na wyższych stanowiskach
w pruskich urzędach.

łowie września. Miał wtedy
27 lat i nie znał języka angielskiego. Jeszcze w Hamburgu postawił sobie jako
cel zbadanie Australii pod
kątem geognozji i mineralogi.

Miasto Gliwice,
rok 1867-68

Już niespełna kilka dni po przybyciu do Australii zaczął badać
rejony nad rzeką Murray, kolekcjonując rośliny, sporządzając
notatki i szkice pejzaży, zwierząt oraz Aborygenów i ich wyrobów. Blandowski napotyka wiele przeszkód w realizacji swoich
planów. Spełnienie marzenia
przekraczało nie tyle jego siły,
co możliwości finansowe, dlatego starał się o zatrudnienie.

Co prawda Blandowski
szkoły nie skończył, ale
odkrył pierwszą z wielkich pasji w swoich
życiu. Była to historia
naturalna, której lekcje
pobierał prywatnie.
Zapewne cześć przyrodoznawstwa poświęcona materii nieożywionej tak zafascynowała
go w tym okresie, że złożył
podanie na praktykanta górniczego do Rady Górniczej
w Tarnowskich Górach.
Powiodło się to i niespełna 18
letni Blandowski, 1 stycznia
1840 roku rozpoczął pracę fizyczną w kopalni cynku i ołowiu
„Friedrichgrube”.

Później przeniesiono
go do kopalni „Królowa
Luiza” w Zabrzu, gdzie
przepracował siedem
i pół miesiąca.
Nie była to lekka praca, szczególnie dla dobrze urodzonego
inteligenta, ale pasja i upór
Blandowskiego pchały go dalej.
Dlatego po zakończeniu kursu

złożył wniosek o kolejne szkolenie w Szkole Górniczej w Tarnowskich Górach. Tam zdobył
obszerną wiedzę związaną z górnictwem, geodezją i konstrukcją
maszyn. Temat pochłonął go tak
bardzo, że swoje dwa urlopy spędził studiując działalność górniczą przy granicy z Królestwem
Polskim. Nauka w Tarnowskich
Górach nie była bynajmniej odpoczynkiem od ciężkiej pracy.
Musiał w tym czasie pracować
jako kilofowy w kopalni „Friedrichgrube” od 6 rano do 12
w południe. Po dwóch latach nauki, rok przepracował w kopalni
rud żelaza w Koszęcinie, gdzie
uzyskał tytuł obersteigera. Zajęcie to jednak mu nie odpowiadało. Praca ta była dla niego nudna
i trudna, dlatego w końcu z niej
zrezygnował. Pomimo tego dalej

Szyb górniczy,
fotografia z 1867-68

pasjonował się tematyką górniczą zwiedzając wiele kopalni
i poszerzając posiadaną wiedzę.
W 1844 wstąpił do wojska, a dokładnie do Gwardii Pionierów
w Berlinie. Całkiem możliwe, że
wybrał właśnie tę lokalizację ze
względu na Uniwersytet Fryderyka Wilhelma, w którym mógł
nieodpłatnie być wolnym słuchaczem. Pomimo służby wojskowej
sporo czasu poświęcał nauce.
Wiadomo, że interesował się
szczególnie fizyką eksperymentalną, ogólną historią naturalną,
skamielinami, geologią Śląska
i północnych Niemiec. Na dodatek pobierał odpłatne lekcje
algebry i geometrii. Służbę wojskową zakończył w październiku
1845 roku.
W 1846 roku, 24 letni Wilhelm
studiował dalej kierunki takie
jak mineralogia, matematyka,
paleontologia i geologia. Jednak na naukę nie było go stać.
Zwrócił się z prośbą o pomoc
do króla. Blandowski otrzymał
stypendium, dzięki czemu mógł
kontynuować naukę. Jednak
ciągle wzrastające koszty życia
sprawiły, że wystąpił o zwiększenie kwoty stypendium. Otrzymał
odmowę, a na dodatek zostaje
poproszony o jak najszybsze
zakończenie studiów w Berlinie, zameldowanie się w Śląskiej Głównej Radzie Górniczej
w Brzegu i podjęcie pracy.
Blandowski zostaje mianowany fahrsteigerem w kopalni
„Konigsgrube” w Chorzowie.
Przepracował tam ponad rok,
gdy w 1848 został poproszony
o rezygnację. Nie wiadomo co
dokładnie doprowadziło do takiej sytuacji, jednak już wtedy
dała już o sobie znać ta część

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

www.gazeta-miejska.pl

jego natury, która sprawiała, że
był człowiekiem kłótliwym i apodyktycznym. Blandowski zwalnia
się z pracy w kopalni. Chcąc
zapewne ratować reputację
bierze udział w wojnie z Duńczy-

W 1851 roku znajduje pracę
jako geodeta i bada jeziora
wulkaniczne. Później w spółce
z pięcioma innymi poszukiwaczami szuka złota. Z listów jego
wspólnika dowiadujemy się jak
bardzo trudnym człowiekiem
był przy współpracy. Edward
Wehl opisywał Blandowskiego
jako człowieka przemądrzałego
i wywyższającego się w kwestii
poszukiwania złota, a przy
okazji ponoszącego porażkę
w tej dziedzinie. Jednak wbrew

Fotografia Wilhelma von
Blandowskiego 1864

kami w Szlezwiku-Holsztynie. Ponownie próbuje uzyskać pracę
związaną z górnictwem, jednak
wszelkie próby pozostają bezskuteczne.

W maju 1849 roku
Wilhelm von Blandowski wyrusza z Hamburga
do Australii na trójmasztowcu Ocean.
Trafił do Adelajdy dopiero
kilka miesięcy później w po-

wszystkiemu, Blandowskiemu
w końcu w połowie września
udaje się znaleźć złoty kruszec
w Spring Gully. Tutaj przydała
się wiedza, którą z takim zapałem zdobywał. Blandowski zaprojektował wtedy pompę, która
pomogła mu kopać w trudnym
terenie. Sam wynalazek z czasem przyniósł mu więcej pieniędzy niż złoto, które znalazł.
W międzyczasie Blandowski
zostaje współzałożycielem Towarzystwa Geologicznego i Mineralogicznego.

28.05.2013 (nr 620)
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oblicze
Blandowskiemu nie
zależało jednak na
pieniądzach. Przybył do
Australii w innym celu.
Dlatego kiedy zgromadził wystarczające fundusze, sprzedał
swoje udziały w spółce i wrócił
do badań nad historią naturalną niezbadanego kontynentu.

1 kwietnia 1854 roku
spełniło się jego marzenie. Blandowski jako
pierwszy badacz został
zatrudniony w nowym
Muzeum Historii Naturalnej w Melbourne.

Niestety w wyniku cięć budżetowych muzeum zostaje zamknięte. Za sprawą profesora Fredericka McCoy'a zbiory
przejął uniwersytet w Melbourne. Wiele osób było temu
przeciwnych, miedzy innymi
sam Blandowski, który popadł
przez to z McCoy'em w konflikt. Dało to szybko efekty
kiedy to profesor sam zajął
się opracowywaniem zbiorów,
a Blandowskiego oddelegował
głównie do pracy w terenie. Badacz zachował pracę, jednak
stracił prestiżowe stanowisko.
Znudzony Blandowski zaproponował, że odbędzie półroczną ekspedycję badawczą
wzdłuż rzeki Murray i Darling.
Zapewne ze względu na trudny charakter badacza część
członków ekspedycji szybko
rezygnuje. Blandowski nie
przejął się tym i prowadził badania dalej. W międzyczasie
podczas pobytu w Melbourne,

McCoy był wściekły. Blandowski zamiast dostarczać
znaleziska do uniwersytetu,
zabierał je do domu i tam
opisywał. Badacz trzykrotnie
upomniany przekazuje część
zbiorów. Później grożono mu
jeszcze policją i prokuratorem.
W końcu Blandowski przekazuje 18 000 okazów. McCoy
źle ocenia wyniki ekspedycji.

Podczas wypraw Blandowski odkrył wiele
gatunków zwierząt,
szczególnie ryb.
Jakież zdumienie musiało
ogarnąć 5 marca 1858 roku
radę Towarzystwa Filozoficznego, gdy zapoznała się z artykułem Blandowskiego z jego
ekspedycji. Cześć nazw opisanych gatunków ryb pochodziła
od nazwisk członków towarzy-

Państwo Freund,
Gliwice, 1967-68

W końcu w 1860 roku
Wilhelm von Blandowski trafia do Gliwic.
Żyje wtedy jeszcze jego matka.
4 lutego 1862 roku w lokalnej
prasie pojawia się pierwsza
wzmianka o zakładzie fotograficznym Blandowskiego. Atelier mieściło się w budynku,
który istnieje po dziś dzień przy
ulicy Bankowej 4. Blandowski
zamieszkuje w nim z matką.
Po dwóch latach atelier jest
już w pełni wyposażone i urządzone. W tym samym roku
umiera też matka fotografa.

W kwietniu 1866 roku fotograf dalej próbuje sprzedać
kamienicę wraz ze swoim
atelier oraz 3000 negatywów.
W końcu część pomieszczeń
zajmuje Urząd Podatkowy, ale
we wrześniu Blandowskiemu
udaję się spłacić długi.

Ostatnią wzmiankę
o atelier Blandowskiego
można znaleźć w lokalnej prasie w 1868 roku.

Towarzystwo Filozoficzne, do
którego należał, zleciło mu wykonanie i druk czterech plansz
drzeworytowych jako dodatku
do swojego opracowania. Badania przeciągały się, a koszty wyprawy przekroczyły limit.

stwa. Blandowski wykazał się
przy tym dość specyficznym
poczuciem humoru. Zapewne pałał antypatią do części
członków rady, używając specyficznych opisów ryb, które
w jakiś sposób mu ich przypominały. Na przykład:

„Ryba łatwo rozpoznawalna po niskim czole,
dużym brzuchu i ostrym
grzbiecie”.
Blandowski odmówił usunięcia opisu z artykułu, co spowodowało jego ocenzurowanie
przez Towarzystwo. Obrażeni
członkowie chcieli wydalić
badacza z towarzystwa, lecz
w końcu sami zrezygnowali
gdy nie udało im się uzyskać
2/3 głosów by to uczynić.

Widok na ul. Bankową. Fotografia
Wilhelma von Blandowskiego

28.05.2013 (nr 620)

W marcu 1859 roku w wieku
37 lat Blandowski opuścił Australię. W październiku trafia do
Londynu, gdzie próbuje walczyć
o swoje zaległe pensję niewypłacone w Australii. Następnie
udał się do Berlina. Tam Muzeum Królewskiemu przekazał
niewielką część zbiorów.

Interesy nie szły zapewne za
dobrze, ponieważ rok po tym
Blandowski wystawia kamienicę na sprzedaż, a w październiku wykreśla firmę z rejestru.
Pomimo tego, zakład działał
jednak dalej.

Jego zadaniem było prowadzenie wypraw i powiększanie
kolekcji. Jeden z członków takich ekspedycji napisał w liście: „ Blandowski wrzeszczy,
gada bez sensu, wszystkich
poucza, wywraca wóz. Jest
kaleczącym język dziwakiem.”
Innych wprawiał w zdumienie
zabierając w dzikie ostępy Australii krochmal i żelazko.
Po powrocie z drugiej wyprawy,
Blandowski rozpoczął prace
na obszernym dziełem „Australia Terra Cognita”. Pierwsze wzmianki o tym, że badacz
zapoznał się ze sztuką fotografii pojawiają się w 1855
roku. Prawdopodobnie wiedzą
to podzielił się z nim fotograf
o nazwisku Brown. W tym samym roku Blandowski był już
w posiadaniu aparatu fotograficznego.

Później niezbyt wiele działo
się w życiu Blandowskiego.
Po pewnym czasie został
oskarżony o kradzież zbiorów. Z zarzutów jednak został
oczyszczony. Stracił źródła
dochodów, a o zaległe pensje
musiał się wykłócać.

Sam Blandowski jako badacz
zostaje upamiętniony dwoma
gatunkami ryb: Blandowskius
oraz Blandowskiella.

W sumie z posiadanej wiedzy
wynika, że dorobek zakładu
to 4461 negatywów. Było to
niewiele, nawet na tak krótki
okres, w jakim działało atelier.
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Atelier fotograficzne
Blandowskiego 1867-68

mniany. Na wiele lat jedyne
co po nim pozostaje to ocalony cudem kawałek nagrobka po likwidacji cmentarza
i dwa zakurzone tomy zdjęć
na strychu muzeum. Niestety pech chciał, że akurat nad
albumami z twórczością Blandowskiego znajduje się dziura
w dachu. Woda i czas robią
swoje, wiele ze zdjęć zostaje
bezpowrotnie zniszczona. Do
dnia dzisiejszego przetrwa jedynie 1313 zdjęć.
Pewnego dnia albumy odnajduje znakomity gliwicki
fotograf Jerzy Lewczyński, zakochuje się w twórczości nieznanego fotografa i zaczyna
propagować jego twórczość.
W X tomie Rocznika Muzeum
w Gliwicach z 1995 roku możemy przeczytać słowa samego Lewczyńskiego.

„Podręczniki historii
fotografii nie znają jego
twórczości. Przyszłość
powinna to zmienić!”
I tak dopowiadając do jego
słów, aż chce się stwierdzić,
że przyszłość jest już dziś.
O Blandowskim jest ostatnio
głośno. Głównie za sprawą
Muzeum w Gliwicach, które
dofinansowane ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, w maju 2013
otworzyło wystawę w Czytelni
Sztuki poświęconą Blandowskiemu i jego twórczości. Wernisażowi towarzyszy wydanie

książki o tym zapomnianym na
wiele lat człowieku.

Pozostałość
po nagrobku
Wilhelma von
Blandowskiego

Po przestudiowaniu jego historii czytelnik nadal ma problem z określeniem kim był
ten nietuzinkowy gliwiczanin.
Może wystarczy by powiedzieć
o nim, że był po prostu człowiekiem ciekawym świata,
pełnym pasji i ambicji. Jednym
z wielu wybitnych ludzi, którzy
napędzali wtedy świat.

Łukasz Gawin
Za pomoc w realizacji materiału
i udostępnienie zdjęć dziękuję
Muzeum w Gliwicach.
Pisząc tekst korzystałem
z książki Wojciecha Nowickiego „Niepokoje Wilhelma von
Blandowskiego”, wydaną przez
Muzeum w Gliwicach.

W 1872 roku Blandowski zwołuje zebranie w jednym z hoteli przy Rynku w Gliwicach.
Na spotkanie przybyło trzysta
osób. Przedstawił na nim zaniedbania władz i złożył petycję, w której żądał wszczęcia
postępowania dyscyplinarnego wobec magistratu i burmistrza, a nawet ustąpienia ze
stanowiska tego drugiego.
Rok później we wrześniu
Blandowski został wysłany
do zakładu dla obłąkanych
w Bolesławcu. Przyczyną było
„pomieszanie zmysłów”.
Po pięciu latach pobytu w zakładzie, 18 grudnia 1878
roku, w wieku 56 lat Wilhelm
von Blandowski umarł na skręt
kiszek. Pochowano go na
przyzakładowym cmentarzu.
W Gliwicach Blandowski zostaje prawie zupełnie zapo-
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Siedem krów i byk ze stada
krów holenderskich z Szałszy
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Sukces obrońców lip.
Aleje w rejestrze
Śląski konserwator zabytków dał obrońcom drzew powód
do radości. Układy alejowe lip z ul. Mickiewicza, Sowińskiego i Kozłowskiej zostały wpisane do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Śląskiego.
Poza lipami pod ochroną konserwatora znalazły się również
klony rosnące wzdłuż ulicy Sobieskiego i zieleń komponowana rosnąca na Placu Grunwaldzkim

– 2 listopada 2012 wykonana
została dokładna inwentaryzacja drzew rosnących wzdłuż
jezdni ul. Mickiewicza. Wykazała ona, że wszystkie 127 drzew
znajduje się w skrajni drogowej, wobec czego stanowią

twardy mur ze strony urzędników – skarżyli się mieszkańcy
z ul. Mickiewicza.
W marcu 2013roku ZDM złożył kolejny wniosek, tym razem
o wycinkę 101 drzew pod bu-

Wpis alei do rejestru zabytków
to kolejny już, po obywatelskim,
głos sprzeciwu wobec planów
Zarządu Dróg Miejskich, który
zamierzał wyciąć blisko 130
drzew w tej okolicy.

O lipach z ul.
Mickiewicza
zrobiło się głośno
w październiku
ubiegłego roku.
Gdy mieszkańcy
tej okolicy dowiedzieli się, że część
drzew ma zostać
wycięta, wszczęli
protest.
Założyli specjalną stronę internetową a także profile na
portalach społecznościowych.
Zachęcali na nich do wspólnej
walki o uratowanie drzew.
Zarząd Dróg Miejskich wycinkę uzasadniał planowaną już
od dawna przebudową skrzyżowania ulic Mickiewicza i Sobieskiego, gdzie miałoby powstać rondo, a także budową
miejsc parkingowych. Według
ZDM usunięte miały zostać
przed wszystkim drzewa rosnące w pasie drogowym, stanowiące zagrożenie dla ruchu
drogowego.

Mieszkańcy sprzeciwili się wycince lip.
Po 8 miesiącach protestu, drzewa oficjalnie
wpisano do rejestru zabytków.

Odpowiedzialności
za wycinkę około
130 drzew nie
chciało wziąć na
siebie także Zabrze.
Dlaczego?
Zgodnie z prawem miasto nie
może podejmować decyzji o wycince drzew, jeśli rosną one na jego
terenie, Samorządowe Kolegium
Odwoławcze wyznaczyło więc gmi-

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków docenił także wartość zieleni
komponowanej rosnącej na Placu Grunwaldzkim.
niedopuszczalne zagrożenie
bezpieczeństwa użytkowników
ruchu drogowego. Usunięcie
drzew jest kwestią przestrzegania prawa, a nie woli Zarządcy.
Zarządca drogi (ZDM) zobligowany jest do ich niezwłocznego usunięcia i to nie podlega
jakiejkolwiek dyskusji, czy też
konsultacjom społecznym – pisał w specjalnym oświadczeniu
Zarząd Dróg Miejskich.
Rezultatów nie przyniosło także spotkanie protestujących
mieszkańców z wiceprezydentem Gliwic Piotrem Wieczorkiem. – Przy całej naszej
chęci do osiągnięcia kompromisu, wciąż natrafiamy na

dowę ronda u zbiegu ulic
Daszyńskiego, Sowińskiego,
Radiowej, Kozłowskiej i Mickiewicza. Zdaniem stowarzyszenia „Gliwickie Drzewa”,
cały tok wydarzeń wskazuje,
że władze Gliwic zamierzają
zmienić lokalizację dla zachodniej obwodnicy miasta.
Urząd Miejski zdementował
te spekulacje.
Wraz z końcem listopada,
z urzędu marszałkowskiego
nadchodzą pierwsze pocieszające obrońców drzew sygnały:
zapada decyzja, że Wojewódzki
Konserwator Zabytków wpisze
aleję do rejestru zabytków.
Rozpoczęła się procedura.

nę zastępczą w sprawie. O losach
drzew, po sąsiedzku, miał rozstrzygnąć Wydział Ekologii z zabrzańskiego magistratu. I tu ZDM znów
napotyka opór – Zabrze odmówiło
wszczęcia postępowania, nie chcąc
wydawać opinii w tej sprawie.

W końcu sukces.
W ubiegłym tygodniu,ucieszeni
obrońcy lip przedstawiają pismo od
Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków z decyzją
o wpisie alei do
rejestru.
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oraz Placu Grunwaldzkiego
i skweru Keżmarok w Gliwicach. Decyzja została wydana
z rygorem natychmiastowej
wykonalności, zatem ewentualne wniesienie odwołania nie
wstrzymuje jej wykonania. Tym
samym pomyślnie zakończyły
się ponad ośmiomiesięczne
zmagania o uratowanie jednego z najcenniejszych zespołów
zieleni komponowanej w naszym mieście.”
Jaki będzie następny krok
Zarządu Dróg Miejskich w tej
kwestii, jeszcze nie wiadomo.
„Ta sprawa wymaga przemyślenia” – usłyszeliśmy.

Na stronie internetowej ratujmy-lipy.eu pojawia się notka
przedstawiciela Stowarzyszenia „Gliwickie Drzewa”, dr inż.
arch. Marka Raweckiego,
w której czytamy m.in. :
„Z radością informuję, że
Stowarzyszenie
„Gliwickie
Drzewa”, jako strona postępowania, otrzymało decyzję
Śląskiego
Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków z dnia
15 maja br. w sprawie wpisu
do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego
(...) zespołu zaprojektowanej
zieleni ulic Adama Mickiewicza, Józefa Sowińskiego, Jana
III Sobieskiego, Kozłowskiej
.
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Ochroną konserwatora objęto także klony rosnące wzdłuż ul. Sobieskiego.
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nieruchomości

AGD-Meble utylizacja, likwidacja mieszkań, prace porządkowe. Tel. 880-009-606.

Do sprzedania/dzierżawy dom,
120 m2 na działce 5000 m2.
Gliwice centrum. Tel. 501-366260.

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

Do wynajęcia wygodna kawalerka 32 m2, ul. Chorzowska,
960 zł, tel. 600-179-278.
Lokal biurowy 125 m2, Zwycięstwa 63/I p. do wynajęcia. Tel.
601-416-655.
M3/M6 wynajmę lub
sprzedam, 45m2/90m2,
1000/2500 zł/m-c, tel. 790268-368.
Sprzedam działkę 2700 m2 z
domem do remontu o pow. 120
m2 i zabudowaniami. Rejon
Radiostacji. Tel. 782-465-267.
Sprzedam działkę budowlaną w
Nieborowicach, 800 m2, prąd,
woda, gaz. Tel. 885-016-075.

AS-DREW parkiety – oferuje; Bezpyłowe Cyklinowanie
Układanie Parkietu Odnawianie
Drewnianych Schodów. TEL.
691-539-589.
Bałucki, TELEWIZORY NAPRAWA DOMOWA, Dekodery TV
naziemnej. Tel. 32 234-86-65,
692-666-418.
Chcesz oddać dom do użytkowania – potrzebujesz „Świadectwo Charakterystyki Energetycznej” - zadzwoń – TANIO.
certyfikatydom@interia.pl Tel.
508-145-905.

Sprzedam mieszkanie bez
pośredników, 43 m2 blisko
centrum Gliwic. Tel. 661-457422.

Kredyty, Pozabankowe i bankowe, Bez BIK, 10.000 zł od 149
zł, 35.000 zł od 396 zł. Zabrze
776-13-40, Bytom 283-14-37,
Katowice 782-39-20.

usługi
!Czyszczenie dywanów (u
klienta lub odbiór), tapicerek.
Sprzątanie. Mycie okien. Firma
Blitz: tel. 32 234-21-72; 510286-736.

ESKA F.H.U. ul. Rybnicka 11,
Gliwice, sprzedaż art. elektrycznych, hurt-detal. Tel. 32 331-3376, tel. 608-316-210
www.eskagliwice.pl

!Dekarstwo-blacharstwo,
budowlane! Solidnie i fachowo.
Tel. 888-820-581.
!POGOTOWIE KOMPUTEROWE
dla firm i klientów indywidualnych. Tel. 500-400-778
50.000 rata 889 zł. Tel. 535500-095.
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Docieplenie budynków, remonty i malowanie elewacji. Tel.
607-969-200.

Sprzedam M3 na Obrońców
Pokoju – bez pośredników. Tel.
693-380-778.

P
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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

ODDŁUŻENIOWE. Tel. 535-220151.
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Montażystę okien, murarza –
zatrudnię. Tel. 607-939-760.

Usługi transportowe do 1,5T.
Tel. 510-520-650.

Remonty, Malowanie, Panele,
Gładzie, Tapetowanie – Tanio,
Solidnie. Transport i Doradztwo. Odstawiamy Meble. Tel.
512-878-630, 32 235-61-32.

.

Firma budowlana poszukuje
murarzy, zbrojarzy. Praca od
zaraz. Kontakt: 505-037-336.

USŁUGI REMONTOWE, Kafelkowanie, Hydraulika, itp.
Solidnie. Tel. 698-264-691.

Remonty mieszkań, instalacje,
c.o., wod-kan. elektryczne. Tel.
789-356-832.

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

Doświadczonego ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWEGO
zatrudnimy: 505-070-800.

Świadectwa energetyczne. Projektowanie instalacji elektrycznych. Tel. 798-303-835.

REMONTY KLATEK SCHODOWYCH, malowanie, tapetowanie, gipsy, panele. Tel./fax 32
230-59-52, 606-463-883.

Naprawa pralek, lodówek i zmywarek. Tel. 694-506-777.

Doradców ubezpieczeniowych;
wykształcenie min. średnie i 3
lata doświadczenia. Kontakt:
slgroch@poczta.onet.pl; 531735-357.

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

REMONTY DROBNE I KOMPLEKSOWE: kafelki, gładź, malowanie. Konkurencyjne ceny. Tel.
794-365-754, 601-855-141.

Meble pokojowe, tapicerowane, kuchnie, zabudowy, szafy,
rolety. Tel. 270-00-09, 695899-863.

reklama

Autoryzowany Serwis Nissan i
Suzuki przyjmie uczniów. KONTAKT: 505-070-800.

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

MEBLE NA WYMIAR kuchenne, pokojowe, biurowe, szafy,
garderoby, dorabianie szafek.
Transport. Przeprowadzki.
www.rduchmeble.pl
Tel. 603-895-924.

dam pracę

RTV naprawa domowa. Tel. 32
279-42-79, 605-285-957.

POMIARY POWIERZCHNI
domów i mieszkań - DO OPŁATY
ZA ŚMIECI. Tel. 691-984-050.

.

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

Roznoszenie ulotek do skrzynek pocztowych. Praca stała,
także uczniowie. Tel. 32 23512-98.

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

ciąg dalszy na stronie 10
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Hydraulik – upr. gaz + złota
rączka. Tel. 792-233-623.
INSTALACJE elektryczne,
wodno-kanalizacyjne, USŁUGI
TRANSPORTOWE. Tel. 693646-382.
Instalacje WOD-KAN-CO-GAZ
uprawnienia. Tel. 798-293-847.
KAFELKOWANIE, gładź, tapety,
panele podł., remonty – TANIO.
Tel. 793-53-83-60.
Kafelkowanie, panele, malarskie
– TANIO!!! Tel. 787-672-048.
Kolektory Słoneczne, Pompy
ciepła, c.o., wod-kan, montaż-serwis. Tel. 536-339-910.
reklama
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Firma budowlana sprzeda
RUSZTOWANIE RAMOWE,
typ. RR-0.8 (PIONART) + DTR
– 280 m2. Cena 21.900 do
negocjacji. Gliwice, tel. 503146-059.

ciąg dalszy ze strony 9

dam pracę
Telemarketer – jesteś dobry?
Zarabiaj dobrze! Gliwice, Chorzów. 32 232-05-28.
Umiesz używać siły argumentu? Zarabiaj na tym dobrze. 32
232-05-28.

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

Wykwalifikowanego pracownika budowlanego zatrudnię. Tel.
607-939-760.
Zatrudnię szklarza z doświadczeniem. Gliwice. Tel. 515890-980.

turystyka
Lwów, Wilno, Wiedeń, Praga.
www.mmk.travel.pl Turcja,
Grecja, Majorka, Chorwacja,
Bułgaria i inne. PROWADZIMY
KURSY PILOTÓW WYCIECZEK.
Biuro MMK, Gliwice, Kaczyniec
7. Tel. 32 238-95-32.

zdrowie

Zaginęła 15 maja w Gliwicach
kotka POLA. Jest bojaźliwa.
Czeka wysoka nagroda. Kontakt: 519-457-998.

auto-moto
AAAA Auta kupię; skorodowane, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.
AUTOSKUP – kupię każdy
samochód osobowy i dostawczy. Tel. 660-476-271, 32
793-94-11.

Gabinety Psychoterapii
INCOGNITO, ul. Grodowa 1,
Gliwice; tel. 794-452-283,
www.incognito-gliwice.pl
Terapie naturalne Aneta Roskosz, certyfikowana terapeutka i instruktorka DNA Theta
Healing, jasnowidzenie, uzdrawianie ciała, duszy i losu. Tel.
669-973-339, 884-604-251.
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inne
ANTYKWARIAT – skup książek
z dojazdem. Dobrze płacimy.
Tel. 793-756-793.
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* wg statystyk Alexa.com uwzględniających gliwickie portale informacyjne, z dn. 2.04.2013
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Fot. I. Dorożański, www.piast-gliwice.eu

Piast
poza
podium
Fot. I. Dorożański, www.piast-gliwice.eu

Nie udało się podtrzymać zwycięskiej
serii piłkarzom Piasta. W rozegranym przy
ulicy Okrzei meczu z Koroną Kielce, gliwiczanie zremisowali 1:1. Stracone punkty
Piasta oraz zwycięstwo Śląska Wrocław
spowodowały, że podopieczni Brosza spadli na czwarte miejsce w tabeli.

Dariusz Trela w pięknym stylu broni rzut karny
Gospodarze przystępowali do
czwartkowego meczu na Stadionie Miejskim w roli faworyta,
co nieczęsto zdarzało się w bieżącym sezonie ekstraklasy. Być
może to właśnie nerwy zadecydowały o słabym początku
w wykonaniu „Piastunek”. W 22
minucie po błędzie bramkarza
Piasta Treli, piłkę do siatki
wpakował Adamek przy sporej
pomocy obrońcy Piasta Polaka.

Damian Zbozień w walce o piłkę

Gliwiczanie przyzwyczaili już kibiców w całej Polsce,
że są specjalistami
w odrabianiu strat.
Nie inaczej było i tym razem.

Kilkanaście minut po stracie
bramki, Piast wyrównał stan
meczu. Na uwagę zasługuje
zwłaszcza kapitalna asysta
Podgórskiego, który dograł piłkę do Cicmana. Ten
uderzył pewnie w długi róg
bramki gości, zaliczając tym
samym pierwsze trafienie
w sezonie.
Fani Piasta nie zdążyli się nacieszyć bramką, gdy po zamieszaniu w polu karnym gospodarzy i ewidentnym faulu Polaka,
sędzia wskazał na jedenasty
metr.

Ku radości sympatyków gospodarzy, Trela
całkowicie zrehabili-

tował się za straconego gola, broniąc rzut
karny w wykonaniu
Golańskiego i dobitkę
Lenartowskiego.
W drugiej odsłonie spotkania
żadna bramka już nie padła,
ku rozczarowaniu 5 tysięcy
kibiców zgromadzonych na
stadionie.
Nie oznacza to, że brakowało
emocji. W 54 minucie wyśmienitą techniką popisał Podgórski,
jednak piłka po strzale z rzutu
wolnego kapitana Piasta, trafiła w poprzeczkę. Jakiekolwiek
nadzieje na trzy punkty prysły
w 70 minucie, gdy drugą żółtą,

a w konsekwencji czerwoną kartkę ujrzał Polak. Do końca meczu
przeważała Korona, jednak gliwiczanie skutecznie się bronili.
Jeden punkt u siebie w kontekście walki o trzecie miejsce
w lidze to pewne rozczarowanie,
jednak biorąc pod uwagę obroniony rzut karny dla Korony i grę
w dziesiątkę przez ostatnie 20
minut, piłkarze Piasta mogą odczuwać sporą satysfakcję.

W kolejnym meczu
z rzędu gliwiczanie
odrobili straty i są
niepokonani w lidze
od siedmiu spotkań.
Michał Pac Pomarnacki

Dzień Dziecka to wyjątkowe święto
i idealna okazja do zwariowanych szaleństw. Dla wszystkich milusińskich,
kina Cinema City przygotowały mnóstwo atrakcji – zabawy zręcznościowe
czy też artystyczne, ciekawe kolorowanki oraz konkursy z nagrodami.

Na ekranach kin Cinema City
pojawi się zaczarowana animacja – „Tajemnica Zielonego Królestwa”. Prawdziwe
szaleństwo rozpocznie się już
w weekend, 1 oraz 2 czerwca.
Przygotowane przez Cinema
City niespodzianki pozwolą
małym gościom spędzić czas
na wspaniałej zabawie.

Fot. ICinema City

Każdy z młodych artystów będzie miał także możliwość zaprezentować swój niecodzienny talent kolorując ‘zwierzęce’
maski. Nie zabraknie więc kącika, w którym najmłodsi goście
będą mogli pomalować buźkę
w zwierzęce motywy.
Na ekranach pojawi się najnowsza produkcja twórców
słynnej „Epoki lodowcowej”,
zrealizowana w technice ani-
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Fot. ICinema City

Magiczny Dzień Dziecka
w Cinema City czas zacząć!
macji komputerowej 3D – „Tajemnica Zielonego Królestwa”.
Opowieść o armii bohaterskich
owadów, które z pomocą legendarnej istoty bronią swego ogrodu przed złą królową pająków.
Bajka przeniesie najmłodszych
widzów do pełnej kolorów i mitycznych stworów krainy.

„Dzień Dziecka to
wyjątkowe i bardzo ważne święto
dla wszystkich
milusińskich.
Oprócz Tajemnicy Zielonego
Królestwa w repertuarze familijnym obejrzeć będzie można
filmy: Krudowie, Mambo Lula
i Piraci, Oz Wielki i Potężny
oraz Iron Man 3.
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co, gdzie, kiedy?

W Kulturalnej Ściądze każdy znajdzie coś dla
siebie. Repertuar kin, teatrów, koncerty muzyki
rozrywkowej i poważnej, wystawy i spotkania.
Z nami niczego nie przegapisz.
Środa – 29.05
Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych Wałów 3 tel. (32) 23156-99
Duża sala:
• 12:30 – JEGO OCZAMI
• 16:00 – WIELKI GATSBY
• 18:30 – PRZELOTNI KOCHANKOWIE
• 20:15 – WIELKI GATSBY 3D
Mała sala:
• 16:15 – WSZYSCY W NASZEJ RODZINIE
• 18:15 – SAMOTNY PORT –
MIŁOŚĆ
• 20:30 – WSZYSCY W NASZEJ RODZINIE

Czytelnia Sztuki – Gliwice, ul.
Dolnych Wałów 8a
• wystawa Wilhelm von Blandowski, 1822-1878. Niespokojne odbicie

Piątek – 31.05
Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3 tel. (32) 231-56-99
Duża sala:
• 16:00 – OSZUKANE
• 17:30 – CRISTIADA
• 20:00 – U NIEJ W DOMU
Mała sala:
• 16:15, 18:15 – INNY ŚWIAT
• 20:15 – WE MGLE

Zameczek Piastowski – Gliwice, Pod Murami 2
• wystawa W kręgu gliwickiej
szermierki
• wystawa Rynek – centrum
średniowiecznego i nowożytnego miasta
Radiostacja – Gliwice ul. Tarnogórska 129
• wystawa Uciekinierzy z PRL
Czytelnia Sztuki – Gliwice,
ul. Dolnych Wałów 8a, tel. 32
230-73-66
• wystawa Wilhelm von Blandowski, 1822-1878. Niespokojne odbicie

Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a
• wystawa – Książę Józef Poniatowski i jego epoka
Zameczek Piastowski – Gliwice, Pod Murami 2
• W kręgu gliwickiej szermierki
• wystawa Rynek – centrum
średniowiecznego i nowożytnego miasta
Radiostacja – Gliwice ul. Tarnogórska 129
• wystawa Uciekinierzy z PRL
Czytelnia Sztuki – Gliwice, ul.
Dolnych Wałów 8a
• wystawa Wilhelm von Blandowski, 1822-1878. Niespokojne odbicie

Niedziela - 2.06
Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3 tel. (32) 231-56-99

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4 tel. (32) 271-62-91
• 18:00 – Bejbi blues
• 20:00 – Bejbi blues

KOT W BUTACH LIVE – widowisko teatralne dla dzieci

Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a
• wystawa – Książę Józef Poniatowski i jego epoka

Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu, ul. Gen. de Gaulle’a 17, sobota (1.06.), godz. 13.00

Zameczek Piastowski – Gliwice, Pod Murami 2
• wystawa W kręgu gliwickiej
szermierki
• wystawa Rynek – centrum
średniowiecznego i nowożytnego miasta

Zameczek Piastowski – Gliwice, Pod Murami 2
• wystawa W kręgu gliwickiej
szermierki
• wystawa Rynek – centrum
średniowiecznego i nowożytnego miasta

Radiostacja – Gliwice ul. Tarnogórska 129
• wystawa Uciekinierzy z PRL

Czytelnia Sztuki – Gliwice,
ul. Dolnych Wałów 8a, tel.
32 230-73-66
• wystawa Wilhelm von Blandowski, 1822-1878. Niespokojne odbicie

Czytelnia Sztuki – Gliwice, ul.
Dolnych Wałów 8a
• wystawa Wilhelm von Blandowski, 1822-1878. Niespokojne odbicie

Czwartek-30.05
Siedziba Śląskiego Jazz Clubu
– Gliwice, Plac Inwalidów 1
• 20:00 – Czwartek Jazzowy – Jam Session w stylistyce jazz
• Kino Amok – Gliwice, ul.
Dolnych Wałów 3 tel. (32)
231-56-99
Duża sala:
• 17:00 – WIELKI GATSBY
• 20:00 – WIECZÓR CHOREOGRAFÓW: EKMAN / EYAL &
BEHAR / LEÓN & LIGHTFOOT
/ INGER – Nederlands Dans
Theater Live
Mała sala:
• 16:00 – WSZYSCY W NASZEJ RODZINIE
• 18:00 – SAMOTNY PORT –
MIŁOŚĆ
Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a
• wystawa – Książę Józef Poniatowski i jego epoka
Zameczek Piastowski – Gliwice, Pod Murami 2
• wystawa W kręgu gliwickiej
szermierki
• wystawa Rynek – centrum
średniowiecznego i nowożytnego miasta
Radiostacja – Gliwice ul. Tarnogórska 129
• wystawa Uciekinierzy z PRL

MAŁY KSIĄŻĘ – musical – PREMIERA
Gliwicki Teatr Muzyczny – ul. Nowy Świat 55/57, piątek (31.05.), godz. 19.00
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4 tel. (32) 27162-91
• 18:00 – Daję nam rok
• 20:00 – Daję nam rok
Teatr Nowy w Zabrzu – Plac
Teatralny 1 / tel. (32) 27132-56
• 18:00 – NIESKOŃCZONA
HISTORIA
Gliwicki Teatr Muzyczny – ul.
Nowy Świat 55/57 tel. (32)
230-67-18
• 19:00 – MAŁY KSIĄŻE –
spektakl w 2 aktach – Premiera
Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a
• wystawa – Książę Józef Poniatowski i jego epoka

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

Sobota – 1.06
Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych Wałów 3 tel. (32) 23156-99
Duża sala:
• 16:00 – OSZUKANE
• 17:30 – CRISTIADA
• 20:00 – U NIEJ W DOMU
Mała sala:
• 16:15 – INNY ŚWIAT
• 18:15 – INNY ŚWIAT
• 20:15 – WE MGLE
Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu, ul. Gen. de Gaulle’a
17, tel. (32) 271 66 22
• 13:00 – KOT W BUTACH
Live – Widowisko teatralne
dla dzieci

Duża sala:
• 11:00 – KOCHAMY POLSKIE BAJECZKI – DZIEŃ
DZIECKA
• 16:00 – OSZUKANE
• 17:30 – CRISTIADA
• 20:00 – U NIEJ W DOMU
Mała sala:
• 16:15 – INNY ŚWIAT
• 18:15 – INNY ŚWIAT
• 20:15 – WE MGLE
Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a
• 16:00 – Gliwice na ich drodze: Tadeusz Teodorowicz-Todorowski – Wykład: dr inż.
arch. Ryszard Nakonieczny,
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej – Wstęp wolny
• wystawa – Książę Józef Poniatowski i jego epoka

www.gazeta-miejska.pl

Życie Germaina, znudzonego pracą nauczyciela i niespełnionego pisarza zmienia się, gdy poznaje 16-letniego Claude’a. Chłopak postanawia wkroczyć w życie rodziny szkolnego
kolegi i opisywać wszystko, co uda mu się podejrzeć w jego
domu. Relacja nauczyciela i ucznia zmienia się w nietypową
przyjaźń. Germain nie może doczekać się kolejnych tekstów.
Gdy mężczyzna pokazuje intymne opowieści Claude’a żonie,
wspólnie ulegają fascynacji niezwykłym talentem chłopaka.
Kolejne dni spędzone razem prowadzą do coraz większej
bliskości między Claude’em i atrakcyjną matką kolegi. Niebezpieczna gra nauczyciela
i ucznia wymyka się spod
kontroli, kiedy spisywana
na papierze fikcja zaczyna
niebezpiecznie mieszać się
z rzeczywistością.
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