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Chciałbyś zgłosić jakiś problem,
interwencję, a może pochwałę?
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pod numerem 32 230-84-51
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Kredyty na
ratunek DTŚ
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Pozmieniało się

6-7

Wieś, której nie ma
już na mapach
Miejsce to było tak wyjątkowe, że na jego temat pisano i dyskutowano, określając je mianem „niemieckiej wyspy na polskim Górnym
Śląsku”. Mieszkańcy przez wieki zachowali
swą odrębność: zarówno języka, jak zwyczajów
i strojów ludowych.

Kierowcy poruszający się w rejonie pl. Piłsudskiego
mogą być nieco zaskoczeni. W miniony weekend
wprowadzono tutaj dość znaczące zmiany w organizacji ruchu. Modyfikacji jest kilka - najważniejsza
z nich to zlikwidowanie lewoskrętu
2
z ul. Berbeckiego w ul. Wyszyńskiego.
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* wg statystyk Alexa.com uwzględniających gliwickie portale informacyjne, z dn. 24.06.2013
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Kierunek:
południowy-wschód
Metalurg Skopje z Macedonii lub Karabach Agdam
z Azerbejdżanu będzie rywalem Piasta Gliwice w II
rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europejskiej. Debiutancką przygodę z europejskimi rozgrywkami podopieczni trenera Brosza rozpoczną 18 lipca.

Dokończenie ze str. 1
– Wprowadzone zmiany mają
zwiększyć
bezpieczeństwo
kierowców i pieszych oraz uporządkować ruch drogowy w tym
rejonie – tłumaczy Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich.

Zmiany w organizacji ruchu objęły odcinek od skrzyżowania ulic Zwycięstwa
– Wyszyńskiego do
skrzyżowania ulic
Orlickiego – Jasnogórska.
– Uporządkowano i usystematyzowano ruch, który jest
skanalizowany poprzez namalowane linie rozgraniczające.
Strzałki wyraźnie wskazują,
na który pas powinien ustawić
się kierowca chcący pojechać

w danym kierunku – tłumaczy
Jadwiga Jagiełło-Stiborska.
O kilka metrów, w kierunku
skrzyżowania z ul. Orlickiego,
przeniesione zostało także
przejście dla pieszych. Dotąd
znajdowało się ono bliżej przystanku autobusowego przy pl.
Piłsudskiego.
– Zmianę wprowadzono ze
względu na kierowców, którzy
skręcają z pl. Piłsudskiego
w ul. Gruszczyńskiego. Manewr ten odbywał się często
kosztem pieszych i dochodziło
tu do wielu zdarzeń drogowych
– dodaje Jadwiga Jagiełło-Stiborska.
Dodatkowo, jako że przejście
dla pieszych znajduje się teraz
bliżej łuku drogi, również i na
tym odcinku wprowadzono
zmiany.

– Jest tam teraz
nieco większa linia

fot. A. Rakotny

Pozmieniało się
rozgraniczająca.
Wymusi ona siłą
rzeczy bardziej skanalizowany ruch.
– Wcześniej samochody jadące z ul. Orlickiego i Powstańców Warszawy w stronę pl.
Piłsudskiego, tworzyły nieformalne dwa pasy ruchu. Teraz
ruch został skanalizowany
tak, że można poruszać się
tylko jednym pasem – dodaje
Jadwiga Jagiełło-Stiborska.
Pozostałe zmiany to: przeniesienie postoju taksówek w okolice skrzyżowania pl. Piłsudskiego z ul. Gruszczyńskiego.
W miejscu dawnego postoju
wyznaczono teren wyłączony
z ruchu. Zmiany organizacji
ruchu w tym rejonie jeszcze
trwają, kierowcy powinni więc
zachować szczególną uwagę.

Trudno jednoznacznie ocenić
poniedziałkowe losowanie par
eliminacji Ligi Europejskiej,
które odbyło się w szwajcarskim Nyonie. Na tym etapie
rozgrywek występują często
anonimowe drużyny z dość egzotycznych państw, o których
nawet najzagorzalsi kibice nie
słyszeli. Warto jednak pamiętać, że potencjalni rywale gliwickiego klubu mierzyli się już
w przeszłości, z różnymi rezultatami, z polskimi drużynami.

(kk)
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będą woleli starcie z Metalurgiem
Skopje.

W sierpniu 2010 roku, Azerowie nieoczekiwanie odprawili z kwitkiem utytułowanych
krakowian, którzy uchodzili za
faworyta rywalizacji.

W tych samych rozgrywkach Macedończycy w ubiegłym sezonie
wyraźnie ulegli innej śląskiej
drużynie – Ruchowi Chorzów.
W pierwszym spotkaniu, które
odbędzie się 18 lipca, Piast
zagra na wyjeździe. Rewanż
na Stadionie Miejskim przy
ul. Okrzei odbędzie się tydzień
później.
(mpp)

Ze względów logistycznych, gliwiczanie oraz kibice
Piasta na pewno

Karabach Agdam
R

miło wspomina
pojedynek z Wisłą
Kraków.
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Zmiana organizacji ruchu pozwoliła na wygospodarowanie
kilku dodatkowych miejsc postojowych
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gliwice, zabrze
Dzikie kąpieliska, pomimo ostrzeżeń i groźby mandatów, przyciągają
mieszkańców co roku. Całe grupy,
nierzadko rodziny z dziećmi opalają
się, robią grilla i niestety kąpią.

Czekamy na Państwa telefony pod numerem (32) 230-84-51, w piątek, od 11.30
do 13.30. A o czym informowali nas Czytelnicy podczas ubiegłego dyżuru?

Dyżur redakcyjny

250 zł za
„kąpiel na dziko”
Pierwszą ofiarą dzikiego kąpieliska jest w tym roku 53-letni
mężczyzna.

Do zmniejszenia tego typu tragedii mają się przyczynić częstsze
kontrole. Funkcjonariusze straży
miejskiej w okresie letnim regularnie kontrolują zbiorniki wodne.
Proszą również, by zgłaszać przypadki kąpiących się w nich osób.

W 2011 roku z glinianki wyłowiono 15-letniego chłopca, który
razem z kolegą poszedł popływać. Niestety, do domu już nie
wrócił. Jego przykład nie nauczył
rozsądku innych mieszkańców
chcących zażyć ochłody – w sezonie letnim w 2012 roku znów
„wypoczywało” tam wiele osób
i znów doszło do tragedii. Dzikie
kąpieliska, akweny utworzone po
wyrobiskach z natury są niebezpieczne.
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Ciepło
w autobusach
Do redakcji wpłynęło zgłoszenie w sprawie autobusów komunikacji miejskiej.
– Żadne z nich nie mają
włączonej klimatyzacji czy
chociażby wentylacji, mają
jedynie otwarte małe okienka. Powoduje to, że ludzie
czasem mdleją. W takim autobusie, zwłaszcza „przeludnionym” ciężko wytrzymać
przejechanie nawet krótkiego odcinka, a co dopiero
podróży do innego miasta.
Rozumiem, że KZK GOP
może chcieć oszczędzać na
kosztach eksploatacji, ale
gdy przez tydzień utrzymuje
się wysoka temperatura, to
staje się to absurdem – podsumowuje pan Bartłomiej.

Wygodni
rodzice

Pani Halina z Gliwic skontaktowała się z nami w sprawie niedopuszczalnego jej zdaniem
postępowania kierowców-rodziców uczniów szkoły przy
ulicy Jasnogórskiej. – W godzinach porannych rodzice
zatrzymują się przed samym
wejściem do szkoły i wysadzają dzieci z samochodu. To
bardzo nieodpowiedzialne,
stwarza zagrożenie w ruchu,
a przy okazji powoduje korki
na skrzyżowaniu ulic Jasnogórskiej i Orlickiego. Wystarczyło-

Tzw. dzikie kąpieliska położone są w Gliwicach przy ulicach:
Daszyńskiego – zbiornik przy
cegielni, Kujawskiej – zbiornik
na wysokości ogródków działkowych i giełdy, Na łuku – rejon
Żernik oraz Jesiennej – zbiornik
przy ogródkach działkowych. 
(kk)
.

***

***

– W przypadku zauważenia
osób kąpiących się w miejscu
zabronionym, należy powiadomić dyżurnego Straży Miejskiej,
dzwoniąc na numer 986. Twój
telefon może uratować komuś
życie – przekonują.

– Na wszystkich dzikich kąpieliskach obowiązuje zakaz kąpieli. Za nieprzestrzeganie tego

by zatrzymać auto w bezpiecznym miejscu, kilkadziesiąt
metrów dalej – podpowiada
nasza rozmówczyni.

W sprawie przeniesienia dworca PKS zadzwoniła do nas
pani Zofia z Gliwic. – Jechałam
ostatnio do Przemyśla i musiałam dostać się aż na ulicę Pionierów. Mój autobus odjeżdżał
około godz. 23.00, a więc dość
późno. Nie mam samochodu,
a podróż taksówkami nie jest
na każdą kieszeń. Spacer z ulicy Toszeckiej na Pionierów o tej
porze to koszmar – denerwuje
się nasza Czytelniczka.

przepisu grozi mandat karny
w wysokości do 250 złotych –
co roku przestrzegają zarówno
policjanci jak i straż miejska.

Do tragedii doszło
w tzw. „gliniance”
przy ul. Kujawskiej
w Gliwicach. W miejscu tym, praktycznie
co roku ktoś tonie.
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Niewygoda dla
pasażerów
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się z nami pani Małgorzata.
– Gliwiccy radni oglądają chyba
za dużo bajek. Ich zdaniem to nie
człowiek produkuje śmieci, tylko
metraż mieszkania lub domku.
Uchwalając zasady płacenia za
wywóz śmieci od razu zakładali
małą ściągalność należności.
Istny bezsens! Czy jedna osoba
mająca 50m2 jest w stanie wyprodukować tyle samo śmieci co
rodzina pięcioosobowa z małymi
dziećmi o takim samym metraR
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żu? To nierealne. Mam nadzieję,
że ludzie przetrą oczy i zabiorą
w tej sprawie głos. Moje przemyślenia może podziałają na
ludzi, którzy bardzo ciężko pracują na kawałek chleba, a teraz
za innych będą płacić – zauważa
nasza Czytelniczka.

***

Nachalni
żebrzący

– Czy straż miejska lub patrole
policji mogą zainterweniować
w sprawie bezdomnych, którzy
nachodzą ludzi na Rynku? Teraz
w lecie, gdy pogoda pozwala na
spędzanie czasu w tzw. ogródkach piwnych, wprost nie można
się opędzić od okolicznych lumpów, proszących o kilka złotych,
zapewne na zakup alkoholu. Gdy
im się odmówi, stają się nieprzyjemni i obrażają uczciwych ludzi
– żali się pani Agnieszka.
Opracowali: Katarzyna Klimek
Michał Pac Pomarnacki
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Głos ws. śmieci
Ze swoimi spostrzeżeniami na temat tzw. uchwały
śmieciowej skontaktowała
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Kredyty na ratunek DTŚ
By zapewnić brakujące 334 mln zł na ukończenie Drogowej Trasy Średnicowej, rząd może zaciągnąć kolejny
kredyt. Takie rozwiązanie zasugerowała w poniedziałek
minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska.
Jak przekonuje urząd marszałkowski,
wciąż trwają
negocjacje
marszałka Mirosława Sekuły
z ministerstwami finansów
i transportu na temat zapewnienia środków na ukończenie
odcinków w Gliwicach i Zabrzu.

rze prasowym urzędu marszałkowskiego.

– Do czasu sfinalizowania
rozmów, nie komentujemy ich
przebiegu ani stanowisk stron
oraz scenariuszy realizacji inwestycji – usłyszeliśmy w biu-

– Jest propozycja umowy
z BGK (Bankiem Gospodarstwa
Krajowego – przyp. red.) na
skredytowanie tych 300 mln.
Ale ja też próbuję przemyśleć
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Trudno w tej chwili odnieść się
do szczegółów tych „tajnych”
negocjacji marszałka Sekuły.
Możliwe, że ich efektem będzie
zaciągnięcie kolejnego kredytu przez stronę rządową, która
jest inwestorem. Taki scenariusz nakreśliła w poniedziałek
minister rozwoju regionalnego.
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wjazd do
tunelu

ul. Zwycięstwa

jakieś rozwiązanie w ramach
moich środków i dostępnych
pieniędzy. Nie mówię o tym
ostatecznie, bo nie wiem czy
to się uda, ale myślę, że do
2015 roku będziemy mieli oba
odcinki gotowe – powiedziała
w poniedziałek minister Bieńkowska na antenie Polskiego
Radia Katowice.

ul. Fredry

DTŚ

W Gliwicach „średnicówka” przebiegnie przez ścisłe centrum

W przypadku opóźnień, rząd najprawdopodobniej będzie
musiał spłacić
zaciągnięty już kredyt w Europejskim
Banku Inwestycyjnym oraz zwrócić
dotację unijną.
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Wszystkim zainteresowanym
zależy zatem na ukończeniu
trasy w 2015 roku.

mln euro oraz konieczność
zwrotu wydatkowanej dotacji
unijnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –
informuje nas Witold Trólka
z biura prasowego urzędu
marszałkowskiego.

– Niewykonanie projektu DTŚ
w pełnym zakresie do końca
okresu programowania tj. do
2015 roku oznaczać może konieczność spłaty całego kredytu z EBI w wysokości 160
.

Park Chopina

ul. Dubois

Terminowe ukończenie inwestycji jest w tej chwili priorytetem, a ewentualna zwłoka
może odbić się inwestorowi
czkawką.

R
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wyjazd
z tunelu
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brany pod uwagę.

Spółka DTŚ S.A.,
która pełni rolę
inwestora zastępczego, nie zamierza
przerywać budowy.

To jednak czarny scenariusz,
który w tej chwili nie jest
.
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Z ministrem transportu spotykali się
prezydent Gliwic
oraz marszałek Matusiewicz. Ten ostatni
zapewniał, że minister Sławomir Nowak
zobowiązał się do
poszukiwań brakujących środków.
Jak widać mało skutecznie –
zmienił się marszałek, lecz problem pozostał. Może się zatem
okazać, że jedyną opcją będzie
zaciągnięcie przez rząd kolejnego
kredytu.

W tym miejscu zakończy się DTŚ
Prace nie zostały nawet wstrzymane, gdy pojawiły się sugestie, jakoby w śladzie odcinka
G2 znalazły się siedliska jeży.

Zabrza nieukończony odcinek
„średnicówki” ma przebiegać
obrzeżami, o tyle w Gliwicach
rozkopano już sporą część centrum miasta. Gdyby zabrakło
pieniędzy, a inwestycja zostałaby przerwana lub zawieszona
na dłuższy okres czasu, gliwiczanie zostaliby na lodzie z placem budowy w głównej części
miasta.

– Prace trwają zgodnie z harmonogramem inwestycji. Jeśli
chodzi o płatności czy
zapewnienia środków,
leży to w gestii urzędu
marszałkowskiego –
usłyszeliśmy w biurze
prasowym DTŚ S.A.

Pierwsze informacje o kłopotach z końcowym sfinansowaniem inwestycji pojawiły
się już pod koniec ubiegłego
roku. Mimo tego, w obecności
ówczesnego marszałka Adama Matusiewicza i prezydenta Zygmunta Frankiewicza,
12 grudnia w gliwickim Ratuszu podpisano umowę na
wykonanie ostatniego odcinka
„średnicówki”.

Kciuki za pomyślność inwestycji będą trzymać także prezydenci i, przede wszystkim,
mieszkańcy najbardziej zainteresowanych miast, a więc Gliwic i Zabrza. O ile w przypadku
R
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Przypomnijmy – by sfinansować budowę Drogowej Trasy
Średnicowej, łączącej Katowice, Chorzów, Świętochłowice,
Rudę Śląską, Zabrze i Gliwice, polski rząd zaciągnął
w 2007 roku kredyt w EBI.
Od tego czasu jednak koszt
inwestycji znacznie wzrósł.
Plany w pewien sposób pokrzyżowała także budowa
autostrady A1, której gliwicki
odcinek miał pierwotnie przebiegać estakadą, nad „średnicówką”. Autostradę jednak
wybudowano wcześniej i została ona pociągnięta wałem
ziemnym. W związku z tym,
drogie w zaprojektowaniu
i budowie, estakady „przypadły” spółce DTŚ.
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historia

Wieś, której nie ma
Dzisiejszy Bojków – dzielnica Gliwic – to dawna wieś,
która do 1945 roku nosiła nazwę Schönwald. Miejsce
to było tak wyjątkowe, że na jego temat pisano i dyskutowano, określając je mianem „niemieckiej wyspy
na polskim Górnym Śląsku”.
że gdy w latach '40 przeprowadzono remont Teatru Miejskiego w Gliwicach, wykonanie
kurtyny powierzono właśnie im.
Do projektu prof. Erny Hitzberger z Berlina wyhaftowały
przepiękną kurtynę,
która niestety wisiała tam tylko rok.
W styczniu 1945
roku została zniszczona po przejściu
wojennego frontu.

Fot. Łukasz Gawin

– Jest to wieś, której dzisiaj
nie znajdziemy na mapach
Gliwic i Górnego Śląska. Od
kilkunastu lat te tereny mają
inną nazwę – to znajdujący się
ok. 4 kilometry od centrum miasta Bojków, obecnie dzielnica
Gliwic – mówi Bożena Kubit
z Muzeum w Gliwicach.

– Była to na tyle zwarta grupa, że przez siedem wieków
utrzymali oni swoją odrębność,
odmienność od wszystkich pozostałych wsi śląskich na tym
terenie. Zachowali swój język,
swoje stroje, zwyczaje, które
kultywowali do 1945 roku. Z tej
wsi wywodzili się furmani, którzy rozwozili towary po całej
Europie, a w XX wieku Schönwald słynął głównie z hafciarstwa – tłumaczy Bożena Kubit
z Muzeum w Gliwicach.

Przykład hafu schönwaldzkiego, tzw. „łączka”

Niezwykle cieka-

prezentowały
Kobiety wykonywa- wie
się schönwaldzkie
ły piękne, barwne
obrzędy weselne.
się
Historia wsi Schön- hafty, tzw. schönHerb Schönwaldu
n
aChoć
śluby
zawald, jak również
waldzkie łączki.
tomiast
wierano w czwartki
jej nazwy, sięgają
na weselne
Ich fach był tak rozwinięty i poczasów średniośniadanie do domu pana młopularny, że hafciarki znano da- wczesnym rankiem,
dego. Państwo młodzi siedzieleko poza granicami Górnego to uroczystości
wiecza. Osadnicy
li u szczytu stołu w otoczeniu
Śląska.
Posiadały
na
gliwickim
sprowadzeni zostali Rynku nawet swój własny sklep. rozpoczynały się już druhen
i drużbów, a pozostana tereny pokryte
łych gości sadzano według płci.
w poniedziałek.
Panna młoda jadła mało i nie
– Jeżeli ktoś chciał kupić jakiś
lasem, dlatego też
elegancki
prezent,
to
właśnie
W poranek dnia ślubu pan mło- kosztowała potraw mięsnych,
nowej wsi nadano
tam mógł to zrobić – dodaje dy przyjeżdżał do domu panny gdyż pozostawiała je dla
nazwę Schönwald, Bożena Kubit.
młodej, tam m.in. kładł na pu- ubogich – czytamy w książce
stej tacy monety na znak swo- „Schönwald – wieś z przeszłoczyli piękny las.

Także zajęcia ludności – w tym
dobrze rozwinięta gospodarka
rolna i furmaństwo, którym do
XIX w. trudnili się mężczyźni,
oraz hafciarstwo w XX w. – były
czynnikami wyróżniającymi tę
miejscowość spośród okolicznych wsi. Sami schönwaldzianie kultywowali odmienność,
tworząc społeczność raczej zamkniętą na zewnętrzne wpływy.

Schönwaldzianki były znane ze
swojego haftu do tego stopnia,

ich przyszłych obowiązków jako
głowy rodziny, a po zakończeniu
wszystkich uroczystości w domu
panny młodej, orszak weselny
udawał się do kościoła.

Co ciekawe: "Wesele świętowano osobno. Po ślubie
towarzystwo dzieliło się i goście jechali do odpowiedniego
domu weselnego, para młoda
ze swym orszakiem udawała

ści” opracowanej przez Joannę
Oczko i Bożenę Kubit.

Niezwykle ciekawie prezentowały się
schönwaldzkie obrzędy weselne.
Fot. Muzeum w Gliwicach

W XIII stuleciu cystersi z klasztoru w Rudach zasiedlili Schönwald osadnikami sprowadzonymi
z głębi Niemiec. Ich potomkowie zachowali przez wieki swą
odrębność: zarówno języka, jak
zwyczajów i strojów ludowych.

Po uroczystym śniadaniu wracano do domów i spotykano
się ponownie wieczorem na
zabawie w gospodzie.
Odrębność i wyjątkowość wsi
utrzymana była do 1945 r., kiedy to jej mieszkańcy musieli
opuścić swą „małą ojczyznę”.

Schönwaldzianki idące przez wieś,
lata 20. - 30. XX w.

Fot. Muzeum w Gliwicach

Kobiety na moście w Gliwicach,
lata 20. - 30. XX w.
– W tym roku zakończyła się
właściwie historia wsi Schönwald. Jej mieszkańcy w większości uciekli przed frontem.
Ci, którzy pozostali we wsi,
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przeżyli tragiczne losy. Część
z nich zamordowano zaraz po
przejściu frontu, pozostałych
wysiedlono – mówi Bożena
Kubit.
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już na mapach
Fot. Muzeum w Gliwicach

przetransportowano ich w bydlęcych wagonach do zachodnich
części Niemiec. Pewna część
uchodźców z Schönwaldu ciągle znajdowała się na terenie
Czech. Późnym latem 1945 r.
otrzymali oni od Rosjan zezwolenie na powrót do domu.
„Droga powrotna była gorsza
od wszystkiego, co dotychczas
przeżyli, a u celu czekało ich
gorzkie rozczarowanie. W Szynwałdzie – taka była oficjalna nazwa wsi w tym czasie – uznano
ich za osoby wyjęte spod prawa
i zmuszono do noszenia opaski
z literą N. Ich domy spłonęły
(szczególnie w dolnej części
wsi) albo zostały zasiedlone
przez Polaków.
16 października 1945 r. prze-

Schönwald był
pierwszą niemiecką miejscowością,
przez którą przeszły
oddziały wojsk
sowieckich.

Co ciekawe, mowa schönwaldzka zachowana jest do dzisiaj,
ale nawet rodowici Niemcy jej
nie rozumieją. Średniowieczny
język niemiecki wymieszał się
z naleciałościami polskimi, czeskimi i innymi.

Katarzyna Klimek

konał, kosztował życie około
stu dwudziestu mieszkańców,
a dla tych, którzy przeżyli, oznaczał pasmo podpaleń, gwałtów,
poniżeń. Spłonęło około stu
domów mieszkalnych, sto budynków gospodarskich, sklepy
i wiele innych zabudowań” –
czytamy w książce.

Wieś wkrótce zasiedlili przesiedleńcy
z centralnej Polski
i z Kresów.
Nierzadko zajmowali oni domy
poprzednich właścicieli, ich samych (mieszkało tam jeszcze
około tysiąca schönwaldzian)
traktując jako darmową siłę
roboczą. Po pewnym czasie zakazano także używania na tych
terenach języka niemieckiego.

Potomkowie schönwaldzian przyjechali na uroczyste otwarcie wystawy w Muzeum w Gliwicach.
Fot. Muzeum w Gliwicach

W maju 1945 r., w dniu kapitulacji Niemiec, około 80%
schönwaldzian, którzy opuścili
wieś, znajdowało się w Austrii.
W ciągu następnych miesięcy

Fot. Łukasz Gawin

"Odwet za niemieckie zbrodnie
na wschodzie, który się tu do-

Od 1946 r. opisywane tereny noszą
nazwę Bojków
(w nawiązaniu do
średniowiecznej
nazwy tamtejsze-

go lasu) i nabrały
polsko-kresowego
charakteru.

Fot. Łukasz Gawin

"Rozkaz władz niemieckich
do ewakuacji ludności przed
frontem nadszedł praktycznie
w ostatniej chwili. Nikt z mieszkańców wsi do końca nie wierzył, że będzie musiał zostawić
swój dom i to w dodatku na
zawsze. Wieś musiała zostać
opuszczona w ciągu zaledwie
kilku godzin. W drogę można
było zabrać jedynie trzydniowy
prowiant i zapas paszy dla zwierząt. (...) Celem uchodźców było
przekroczenie granicy austriackiej. Tych, którzy postanowili
zostać, czekał straszny los."
– czytamy w publikacji „Schönwald – wieś z przeszłości”.

prowadzono niespodziewane
wysiedlenie rdzennych mieszkańców wioski: ludzie zostali
brutalnie i w pośpiechu zgromadzeni w pobliżu kościoła bez
informacji o tym, co ich czeka,
i bez możliwości zabrania ze
sobą czegokolwiek na drogę.
(…) Nierzadko w czasie podróży
rozdzielano rodziny, które później potrzebowały wielu lat, aby
się odnaleźć” – opisują autorki książki „Schönwald – wieś
z przeszłości”.

Tradycja hafciarska wciąż jest kultywowana wśród potomków schönwaldzian.
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Kobiety nosiły na głowach charakterystyczne
chusty lub czepce.
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Kronika policyjna
Dwa potrącenia w weekend

akcję zatrzymań. Ujęci mężczyźni, w wieku od 17 do 30
lat, usłyszeli zarzuty udziału
w pomeczowej bójce. Teraz
czekają na proces karny.

Gliwiccy funkcjonariusze policji badają okoliczności dwóch
potrąceń, do których doszło
w niedzielę. Obrażeń doznali
31-letni mężczyzna oraz 9-letnie dziecko.

– Zatrzymania były efektem
zajścia z 27 kwietnia. Tuż po
meczu Piast Gliwice-Legia Warszawa przed Stadionem Miejskim doszło do bójki między
pseudokibicami – informuje
gliwicka policja.

Do pierwszego zdarzenia doszło około godziny 18.30 na ul.
Kosów w Gliwicach. 35-letnia
kobieta kierująca fiatem punto potrąciła jadącą rowerem
dziewczynkę. Ranne dziecko
przewieziono do szpitala.

Pobudka
z policją
Gliwiccy policjanci rozpracowujący grupy pseudokibiców
przeprowadzili w czwartek

Do zdarzenia doszło w ubiegły
wtorek. Po godzinie 23.00, do
idącej w rejonie dworca PKP
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Udar mózgu spowodowany
upałem mógł być przyczyną
śmieci 28-latki, która zmarła
w samochodzie marki rover
zaparkowanym na ul. Św. Jacka w Zabrzu. Tragedia miała
miejsce w ubiegłą środę.
Koło południa zwłoki znalazł partner, z którym kobieta spędziła
czas na imprezie poprzedniej
nocy. Po powrocie, około godziny
6.00 rano, mężczyzna udał się
do mieszkania, a jego partnerka
została w samochodzie. Po kilku
godzinach chłopak kobiety wrócił do auta. 28-latka już nie żyła.
W samochodzie nie było żadnych
śladów przemocy, wstępnie założono, że śmierć nastąpiła bez
udziału osób trzecich.

Bezczelna kradzież telefonu
38-letni mężczyzna wyrwał
telefon z ręki idącej ulicą gliwiczanki. Złodziej został już
zatrzymany. Za swój postępek
odpowie przed sądem.

K

Zmarła
z gorąca?

***

***

E

***

W czwartek rano o godzinie
6.00 do drzwi dwunastu mieszkań zapukali policjanci.
– Zarzuty udziału w bójce przedstawiono jedenastu osobom.
Grożą im kary do 3 lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością pseudokibiców
przewidują kolejne zatrzymania
– informuje gliwicka KMP.

Godzinę później, w Sośnicy na
Sikorskiego, będący pod wpływem alkoholu 31-latek (1,5
promila) wtargnął na jezdnię
bezpośrednio pod prawidłowo
jadący samochód. Daewoo
matizem kierował 60-letni gliwiczan. W wyniku zdarzenia
pieszy doznał poważnego złamania nogi.

R

kobiety podbiegł 38-latek, wyrwał jej telefon i uciekł.
Kiedy na miejsce przyjechali policjanci z „dwójki”, poszkodowana wsiadła do radiowozu i wraz
z mundurowymi przeczesywała
teren. Gliwiczanka rozpoznała
złodzieja w jednym z mężczyzn
idących ulicą Piwną. Ten, gdy tylko zauważył policyjny wóz, wziął
nogi za pas. Daleko nie uciekł.
Złapano go po krótkim pościgu.

.

.

.

.

.

.
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OGŁOSZENIA DROBNE, NIERUCHOMOŚCI
nieruchomości
Do sprzedaży/dzierżawy dom,
120 m2 na działce 5.000 m2.
Gliwice centrum. Tel. 501-366260.
Gliwice, Mastalerza – wynajem
kawalerki, 35 m2 – 700 zł. BN
665-006-045.
M3/M6 wynajmę lub
sprzedam, 45m2/90m2,
1000/2500 zł/m-c, tel. 790268-368.
Mieszkanie do wynajęcia, 2-pokojowe, Sztabu Powstańczego
Gliwice. Tel. 607-623-943.
Sprzedam działkę w Żernikach,
960 m2, uzbrojona. Tel. 32
270-01-25.

12
6

Sprzedam komfort mieszkanie
84 m2, duża kuchnia, duża
łazienka, 3 pokoje Żernica
obrzeża Gliwic. Nowe osiedle
deweloperskie. Mozna kupić
garaż. Tel. 605-265-090.

!POGOTOWIE KOMPUTEROWE
dla firm i klientów indywidualnych. Tel. 500-400-778

Sprzedam M4, w centrum
Gliwic, 90 m2, I piętro w
kamienicy, w dobrym stanie,
c.o. etażowe, nowa instalacja
wod-kan, kominek, nowe okna
pcv. Bez posredników 190 tys.
zł. 601-588-358.

50.000 rata 889 zł. Tel. 32
271-06-05.
AGD-Meble utylizacja, likwidacja mieszkań, prace porządkowe. Tel. 880-009-606.
AROMATYZACJA WNĘTRZ
I IMPREZ, www.scentek.pl
606-463-883. Dobór kompozycji zapachowej gratis.

Sprzedam mieszkanie 2 pok.,
ul. Grottgera, Gliwice, 42 m2.
Sprzedaż bezpośrednia. Tel.
607-800-321.
Sprzedam mieszkanie bez
pośredników, 43 m2 blisko
centrum Gliwic. Kontakt: 661457-422.

AS-DREW parkiety – oferuje; Bezpyłowe Cyklinowanie
Układanie Parkietu Odnawianie
Drewnianych Schodów. TEL.
691-539-589.

usługi

AUTOKARY DO WYNAJĘCIA.
Tel. 603-893-021.

!Dekarstwo-blacharstwo,
budowlane! Solidnie i fachowo.
Tel. 888-820-581.
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POMIARY INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ mieszkania,
domki. PROTOKOŁY – badań i
sprawdzeń ochrony przeciwpożarowej, potrzebne do oddania
domu do użytkowania. Tel.
508-145-905.

Masz kredyt? Porównaj ratę!
Wyślij sms o treści KASA na
664-045-917. Oddzwonimy.
Meble pokojowe, tapicerowane, kuchnie, zabudowy, szafy,
rolety. Tel. 270-00-09, 695899-863.
Kafelkowanie, panele, malarskie
– TANIO!!! Tel. 787-672-048.
Kolektory Słoneczne, Pompy
ciepła, c.o., wod-kan, montaż-serwis. Tel. 536-339-910.

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

Malowanie, Tapety, Gładzie,
Panele Podłogowe. Transport.
Doświadczenie. 512-878-630.

ODDŁUŻENIOWE: Tel. 32 42250-42.

reklama
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Bałucki, TELEWIZORY NAPRAWA DOMOWA, Dekodery TV
naziemnej. Tel. 32 234-86-65,
692-666-418.

.

.

.

.

.

.

Remonty mieszkań, instalacje,
c.o., wod-kan. elektryczne. Tel.
789-356-832.
RTV naprawa domowa. Tel. 32
279-42-79, 605-285-957.

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

.

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, 601855-141.

USŁUGI REMONTOWE, Hydraulika, Kafelkowanie itp. Solidnie.
Tel. 698-264-691.
Usługi wod-kan, c.o. - faktura
VAT. Tel. 880-253-089.

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

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

ROLETY materiałowe dzień-noc,
ŻALUZJE aluminiowe i drewniane, MOSKITIERY ramkowe – a
to wszystko produkujemy na
wymiar. Tel. 532-591-875.

Bankowe kredyty, chwilówki do 7.000, 10.000 już od
149 zł, 35.000 już od 399 zł.
Zabrze 776-13-40, Bytom 28314-37, Katowice 782-39-20.

reklama

BOUTIQUE LAPLAYA78
ODZIEŻ DLA KOBIET Z KLASĄ
I INNE. GLIWICE, UL. OKRZEI
11. TEL. 601-490-293.

.

.

.

www.BRUKARSTWOGLIWICE.pl
502-611-988 lub 509-962-089.
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Chcesz oddać dom do użytkowania – potrzebujesz „Świadectwo Charakterystyki Energetycznej” - zadzwoń – TANIO.
certyfikatydom@interia.pl Tel.
508-145-905.
Docieplanie budynków, remonty i malowania, elewacji. Tel.
607-969-200.

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
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dam pracę

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

Agencja Ochrony pilnie zatrudni
licencjonowanych pracowników
ochrony. Tel. 32 330-07-30.

Telemarketer – jesteś dobry?
Zarabiaj dobrze! Gliwice, Chorzów. 32 232-05-28.

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

Ubezpieczenia na życie, własna
działalność, podstawa + prowizja, atrakcyjne warunki współpracy, szkolenia. Wysyłanie CV
na rekrutacjaidg@gmail.com

ciąg dalszy ze strony 9

Doświadczonego ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWEGO
zatrudnimy: 505-070-800.
FIRMA UBEZPIECZENIOWA
zatrudni MENEDŻERÓW i
SPECJALISTÓW. Kandydatom
z branży przekażemy wynagrodzenie wyrównujące dochody.
CV na 04rekrutacja@wp.pl
Firma zatrudni panie i panów
do sprzątania supermarketu.
Praca w Gliwicach. Kontakt:
504-424-279.

Zakład pracy chronionej
zatrudni do pracy sprzątaczki
z orzeczeniem II grupy. Praca
na 3 zmiany, Gliwice, Leonarda
da Vinci. Wynagrodzenie 1800
brutto. Tel. 504-257-056.

zdrowie

Podnajmę stanowisko stylistce
paznokci w Gliwicach. Tel. 607848-333.
RADIO-TAXI-LUXGLIWICE przyjmie nowych członków posiadających zezwolenie na dział.
przew. Bez opłat wstępnych.
Tel. 32 231-29-09.

ANTYKWARIAT – skup książek
z dojazdem. Dobrze płacimy.
Tel. 793-756-793.

Terapie naturalne Aneta Roskosz, certyfikowana terapeutka i instruktorka DNA Theta
Healing, jasnowidzenie, uzdrawianie ciała, duszy i losu. Tel.
669-973-339, 884-604-251.

R

E

K

L

A

M

A

.

.

.

KUPIĘ KSIĄŻKI używane,
stare, nowe DOJADĘ do klienta
PŁATNE GOTÓWKĄ. Tel. 662330-579.
Kupię radia, wzmacniacze,
kolumny itp. Kolejki PIKO, HO,
TT. Tel. 607-912-559.
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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.

.

Kącik
adopcyjny

auto-moto

.

Sklep Meble Tadeusz zatrudni
kierowcę z kategorią prawa
jazdy „B”. Praca w Gliwicach.
Tel. 788-940-790, proszę dzwonić 10.00-18.00.

R

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.

inne

Gabinety Psychoterapii
INCOGNITO, ul. Grodowa 1,
Gliwice; tel. 794-452-283,
www.incognito-gliwice.pl

Panie po 35 r.ż. na stanowisko
telemarketera, umowa o pracę.
Tel. 32 230-21-07.

turystyka
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Przygarnij futrzaka
Kochającego domu szukają
także ok. 10 tygodniowe kocięta. Są zdrowe, samodzielne, uczą się kontaktu z człowiekiem. Dwie koteczki i 3 kocurki
czekają na adopcję. Tel. schronisko Gliwice 32 305 09 43.
Rude kocurki w wieku ok. 6 tygodni oraz ich mama Ramona
czekają na adopcje. Rozkoszne
futrzaki są zdrowe, jedzą jeszcze pokarm matki, ale powoli
przystosowują się do kociej
karmy, którą pałaszują z wielkim apetytem. Ich mama, kotka Ramona, ma ok. 2-3 lata.
Jest spokojna i miła.
Tel. schronisko Gliwice 32
305-09-43.

Szelka

GLIWICE
Szelka to maluteńka suczka
w typie jamnika, w wieku około
4 miesięcy. Z charakteru łagodna, nieśmiała, delikatna, stęskniona za miłością człowieka.
Znaleziono ją błąkającą się po
ulicach miasta. Obecnie uczy
się noszenia obroży, nadaję się
do małego mieszkania i do rodziny z dziećmi. Tel. schronisko
Gliwice 32 305-09-43.

Aby okiełznać jej temperament,
suczce trzeba zapewnić bardzo
dużo ruchu, spacerów i zabaw.
Tel. schronisko Gliwice 32
305-09-43.

Lala to ładnie umaszczona
suczka, w wieku ok. 10 miesięcy. Na spacerach rozpiera
ją energia, jest skoczna i wesoła. Przejawia zachowania psów
ras północnych, ma dużo cech
charakterystycznych dla Husky.
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Lala

ZABRZE
Cookie to mały, młody psiak.
Do schroniska trafił w czerwcu
– sam biegał po ulicach Zabrza.
Jest bardzo sympatyczny i wesoły. Uwielbia ciągle być w towarzystwie człowieka, wskakiwać na
kolana, przytulać się. Cookie jest
bardzo pozytywnie nastawiony do
świata i ciekawski. Tel. Schronisko Zabrze 32 271-47-97.

Ramona

Szkubek to średniej wielkości,
młody piesek. W schronisku
jest od ponad roku. Znaleziono go, gdy błąkał się w okolicach M1 w Zabrzu. Szkubek
znalazł dom, niestety wrócił do
schroniska. Szkubek jest bardzo radosnym, przyjacielskim
pieskiem. Lubi kontakt z czło-

www.gazeta-miejska.pl

wiekiem i wszelkiego rodzaju
zabawy. Zgadza się z innymi
pieskami. Czeka w schronisku na kochający dom. Tel.
32 271-47-97.

Cookie

Szkubek
25.06.2013 (nr 624)
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Zobacz, co w tym roku szykują „Ulicznicy”

Do Gliwic zjadą
artyści zarówno
z Polski, jak
również Holandii,
Czech, Hiszpanii,
Rosji i Niemiec.
„Uliczników” rozpocznie koncert jazzowy gliwickiej grupy
Enerjazzer i krakowskiej Jazz
Band Ball Orchestra.
Dzień później, w sobotę, 29
czerwca, Parkiem Chopina zawładną kuglarze w ramach całodniowej imprezy Juggling Days.
Popisy żonglerów będzie można
podziwiać również 30 czerwca.
Natomiast 6 lipca Walny Teatr
zaprezentuje spektakl „Dyktator”. Będzie to widowisko ulicznego teatru lalek, w ramach którego autor, reżyser i wykonawca
przy pomocy machin teatralnych
będą starali się pokazać źródła
i konsekwencje różnych dyktatów.
7 lipca należeć będzie do akrobatów. W Parku Chopina zaprezentuje się młodzież z niemieckiego Circus Monte Sandino.

W tym samym dniu, ale na gliwickim Rynku bawić mieszkańców będzie kabaret Świerszczychrząszcz ze Szczebrzeszyna.

• Mr. Pejo Wandering Dolls
– „Last Bastion” (Rosja)
spektakl

14 lipca, niedziela,
18.30, 21.00,
Park Chopina

• De Jongens – „Stairs” (Holandia) spektakl

Fot. sc.art.pl

– Skrócona do miesiąca tegoroczna edycja festiwalu,
bez koncertów i ulicznego kina
– skupia się na działaniach
happeningowo–teatralnych
– informuje Piotr Chlipalski,
dyrektor festiwalu.

13 lipca, sobota,
21.00, Rynek

Fot. Piotr Chlipalski

Już w najbliższy piątek, 28 czerwca,
rozpoczyna się kolejna edycja festiwalu
„Ulicznicy”. Przez miesiąc ulice Gliwic
tętnić będą kulturalnym życiem. Co przygotowano w tym roku?

20 lipca, sobota,
20.00, Skwer przy
Zamku Piastowskim

• X Uliczna Bitwa Fotograficzna doroczna bijatyka na
zdjęcia

kabaret
Świerszczychrząszcz
13 lipca wystąpi rosyjska grupa
Mr. Pejo Wandering Dolls ze
spektaklem „Last Bastion”.
W kolejnym dniu pokażą się Holendrzy z De Jongens w przedstawieniu „The Stairs”, a 21 lipca zjawi się w Gliwicach czeska
grupa V.O.S.A. i zaprezentuje
show akrobatyczne. Na kolejne
dni „Uliczników” zaplanowano
zmagania w ramach X Ulicznej
Bitwy Fotograficznej, konkurs
pokazów fireshow, a festiwal
zakończy występ hiszpańskiej
grupy La Tal, która zaprezentuje
się w spektaklu „Carillo”.
– Pod gołym niebem, w samym
środku miasta, bez biletów –
na godzinę, na dwa kwadranse – to okazja do chwili zapomnienia, spontanicznej zabawy
z artystami zarówno znanymi,
jak i tymi, na których przy innej
okazji ciężko byłoby trafić – zachęca Piotr Chlipalski, pisząc
o festiwalu „Ulicznicy”.

21 lipca, niedziela,
19.00, Rynek

Pogram 7 Międzynarodowego Festiwalu
Artystów Ulicy - ULICZNICY w Gliwicach
28 czerwca, piątek,
godz. 20.00, Rynek

• Enerjazzer & Jazz Band Ball
Orchestra prawie jubileuszowy uliczny koncert jazzowy

29 czerwca,
sobota, od 12.00,
Park Chopina

• Juggling Days całodniowa
impreza kuglarska

29 czerwca, sobota,
20.00, Rynek

• Freestyle Juggling - busker-

ski pokaz kuglarski

30 czerwca,
niedziela, od 12.00,
Park Chopina

• Juggling Days całodniowa
impreza kuglarska

30 czerwca,
niedziela, 20.00,
Park Chopina

• Freestyle Juggling, Acrobatics & Juliette Hulot (Francja),
buskerski pokaz kuglarski

6 lipca, sobota,

21.00, Park Chopina

• Walny Teatr – „Dyktator”
spektakl

7 lipca, niedziela,
18.00, Park Chopina

Według zeznań świadków kolizji, w momencie wypadku
dla ul. Rybnickiej sygnalizacja
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• Fire&Drums – eliminacje dz.
I, konkurs pokazów fireshow

26 lipca, piątek,
21.00, Park Chopina

• Fire&Drums – eliminacje dz.
II, konkurs pokazów fireshow

27 lipca, sobota,
21.00, Park Chopina

7 lipca, niedziela,
20.00, Rynek

28 lipca, niedziela,
20.00, Park Chopina

• Świerszczychrząszcz ze
Szczebrzeszyna – „Na bruku” - kabaret

• Fire&Drums – finał konkursu pokazów fireshow

• La Tal – „Carillo” (Hiszpania) - spektakl

– Nie ma takiej możliwości,
by w obrębie jednego skrzyżowania działały jedne światłe,
a drugie nie. Częściowe wyłączenie świateł jest niemożliwe – stanowczo skomentowała te doniesienia Jadwiga
Jagiełło-Stiborska, rzecznik
prasowy ZDM.

Czy wadliwie działająca sygnalizacja
świetlna mogła przyczynić się do wypadku, który miał miejsce w ubiegły wtorek?
świetlna była wyłączona, podczas gdy samochody na ul.
Kochanowskiego miały wciąż
światło zielone. W takim przypadku, trudno mówić o jednoznacznej winie którejkolwiek
ze stron.
– Faktycznie, mieliśmy takie
sygnały – przyznaje komisarz
Marek Słomski, oficer prasowy
KMP w Gliwicach. – Jeden ze
świadków zdarzenia zeznał, że
kierowcy jadący ul. Kochanowskiego w momencie kolizji mie-

25 lipca, czwartek,
21.00, Park Chopina

• Circus Monte Sandino
(Niemcy), pokaz akrobatyczno-cyrkowy młodzieży w
ramach międzynarodowego
biennale ROT/CZERWONE

Wypadek
bez winnych?
Kierowca renault kangoo, który
znajdował się na uprzywilejowanej ul. Rybnickiej zderzył się
z wartburgiem wjeżdżającym na
tą samą ulicę od strony podporządkowanej ul. Kochanowskiego. Sprawa, która na pierwszy
rzut oka wydaje się być oczywista, po bliższej analizie już
taka nie jest.

• V.O.S.A. Theatre – „ONI”
(Czechy), show akrobatyczny

li zielone światło. Sprawa jest
teraz przez nas wyjaśniana.
Jak dodaje policja, nawet taki
obrót spraw nie zwalnia kierowcy z zachowania ostrożności.
– Gdyby tamtędy szła np. wycieczka albo pielgrzymka, to

kierowca powinien, mimo zielonego światła, także zachować
ostrożność. W przypadku potwierdzenia się zeznań świadka co do wadliwie działającej
sygnalizacji, byłaby to na pewno okoliczność łagodząca – dodaje komisarz Słomski.
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O całe zajście zapytaliśmy
w gliwickim Zarządzie Dróg
Miejskich, gdzie znajduje się
Centrum Sterowania Ruchem.
Pracownicy CSR na bieżąco
mają podgląd na gliwickie
skrzyżowania objęte systemem detekcji.

Jedyny scenariusz potwierdzający wersję niektórych
świadków, byłby możliwy,
gdyby w momencie stłuczki,
wyłączono nagle sygnalizację. To jednak mało prawdopodobne. Wypadek miał
miejsce we wtorek przed godziną 13.00, a wyłączenia
świateł z reguły odbywają się
we wczesnych godzinach porannych lub późną nocą, by
nie „zaskoczyć” kierowców
w czasie szczytu. Całą sprawę powinna wkrótce wyjaśnić
gliwicka policja.
(mpp)
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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.

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4 tel. (32) 271-62-91
• 18:00 – Sęp
• 20:30 – Sęp
Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a
• wystawa Schönwald – wieś
z przeszłości - czyt. str 6-7
Zameczek Piastowski – Gliwice, Pod Murami 2
• wystawa Rynek – centrum
średniowiecznego i nowożytnego miasta
Radiostacja – Gliwice ul. Tarnogórska 129
• wystawa Uciekinierzy z PRL

Piątek – 28.06
Teatr Stara Kotłownia – MDK
Gliwice, ul. Barlickiego 3
• 18:00 – Wernisaż oraz
debiut literacki Karoliny Łuć
„Lola i cynamon” połączony
z koncertem Tadeusza Strassbergera

Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a
• wystawa Schönwald – wieś
z przeszłości
Zameczek Piastowski – Gliwice, Pod Murami 2
• wystawa Rynek – centrum
średniowiecznego i nowożytnego miasta
Radiostacja – Gliwice ul. Tarnogórska 129
• wystawa Uciekinierzy z PRL

WAlizki pełne wody

Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych Wałów 3 tel. (32) 23156-99
Duża sala:
• 16:30 – DZIEWCZYNA Z SZAFY
• 18:15 – TYLKO BÓG WYBACZA
• 20:00 – Carlos Saura: Flamenco Hoy 3D
Mała sala:
• 16:15 – WIELKIE NADZIEJE
• 18:30 – DZIEWCZYNA
W TRAMPKACH
• 20:15 – ŻĄDZA BANKIERA

Radiostacja – Gliwice ul. Tarnogórska 129
• wystawa Uciekinierzy z PRL
Czytelnia Sztuki – Gliwice, ul.
Dolnych Wałów 8a

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

FIESTA MEXICANA Z ZESPOŁEM CAFE Y SON – koncert
Ruiny Teatru Victoria – al. Przyjaźni 18, sobota
(29.06.), godz. 20.30.
Kino Plenerowe – Gliwice, Lotnisko Aeroklubu Gliwickiego
• 18:00 – Lorax & Infiltracja
Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a
• wystawa Schönwald – wieś
z przeszłości
Zameczek Piastowski – Gliwice, Pod Murami 2
• 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-30.06
Ruiny Teatru Victoria – al.
Przyjaźni 18
HISZPAŃSKIE LATO –
edycja III
• 12:00 – LXXXII KRAKOWSKI SALON POEZJI W GLIWICACH. POEZJA PEDRA CALDERÓNA DE LA BARCA
• 17:00 – LIARMAN – DOMA
VAQUERA – koncert starych
pieśni hiszpańskich i galicyjskich.
• 19:00 – DROGA ŻYCIA –
seans filmowy

Siedziba Śląskiego Jazz Clubu,
Plac Inwalidów 1
• 20:00 – Jazz Jam – Czwartek Jazzowy

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

Zabytkowa KWK Guido, Zabrze ul. 3 Maja 93
• 13:30 – Teatr na Poziomie
– Walizki pełne wody – Uwaga! Przed spektaklem zwiedzanie poziomu 320 Kopalni
Guido. Zjazdy pod ziemię od
godz. 10:00.
• 19:00 – Teatr na Poziomie
– Romeo, Julia i czas – Zjazdy pod ziemię od 17:45 do
18:45.

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

sobota (29.06.), godz. 13.30

Czwartek-27.06

Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a
• wystawa Schönwald – wieś
z przeszłości

Ruiny Teatru Victoria – al.
Przyjaźni 18
HISZPAŃSKIE LATO –
edycja III
• 18:30 – REI CEBALLO Y
CALLE SOL – koncert polsko-kubańskiej orkiestry
salsowej
• 20:30 – FIESTA MEXICANA Z ZESPOŁEM CAFE Y
SON – koncert

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

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

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4 tel. (32) 271-62-91
• 18:00 – Sęp
• 20:30 – Sęp

• 18:00 – MINI PIONEK –
Gliwickie spotkania z grami
planszowymi.

Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a
• wystawa Schönwald – wieś
z przeszłości

Fot. www.kopalniaguido.pl

Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3 tel. (32) 231-56-99
Duża sala:
• 12:30 – WIELKI GATSBY –
seans seniora
• 16:30 – DZIEWCZYNA
Z SZAFY
• 18:15 – TYLKO BÓG WYBACZA
• 20:00 – DZIEWCZYNA
Z SZAFY
Mała sala:
• 16:15 – WIELKIE NADZIEJE
• 18:30 – DZIEWCZYNA
W TRAMPKACH
• 20:15 – ŻĄDZA BANKIERA

• wystawa Wilhelm von Blandowski, 1822-1878. Niespokojne odbicie

Fot. www.kopalniaguido.pl

Środa – 26.06

Fot. teatr.gliwice.pl
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ROMEO, JULIA i czas

sobota (29.06.), godz. 19.00
Zabytkowa KWK Guido, Zabrze
ul. 3 Maja 93
Teatr Nowy w Zabrzu – Plac
Teatralny 1/tel. (32) 271-32-56
• 19:00 – MATKI – próba
otwarta połączona ze spotkaniem z realizatorami – Wstęp
wolny
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4, tel. (32) 271-62-91
• 18:00 – Koncert Venos Studio – wydarzenie kulturalne
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Czytelnia Sztuki – Gliwice, ul.
Dolnych Wałów 8a
• wystawa Wilhelm von Blandowski, 1822-1878. Niespokojne odbicie

Sobota – 29.06
Młodzieżowy Dom Kultury,
Gliwice, ul. Barlickiego 3

Filharmonia Zabrzańska – Park
Hutniczy 7, tel. (32) 271-47-17
• 11:00 – Niedzielny poranek z muzyką.
Wykonawcy:
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej, Sławomir
Chrzanowski – dyrygent i prowadzący.
W programie: Popularna muzyka na wakacje
Marina – Gliwice, ul. Portowa 28
WAKACJE z MARINĄ GLIWICE
• Cały dzień – gry i zabawy
na wodzie, zawody kajakowe
• 19:00 – 4Refy – koncert
Wstęp Wolny
Zabytkowa KWK Guido, Zabrze ul. 3 Maja 93
• 18:00 – Teatr na Poziomie
– Intercity – Zjazdy pod ziemię od 16:45 do 17:45.
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Billy i Nick to sprzedawcy, których kariera zawodowa zaczęła
się załamywać wraz z rozwojem Internetu. Próbując pokonać
trudności losu, postanawiają załapać się na staż w Google’u.
Ale żeby go dostać, muszą stawić czoło wybitnym studentom.
Udaje im się, ale to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwa
harówka dopiero się zacznie. W końcu o posadę w ogromnym przedsiębiorstwie starają się najlepsi studenci nauk
ścisłych z całego kraju. Jednak potrzeba - matką wynalazków.
Billy i Nick odkrywają, że sekret tkwi w... wyszukiwaniu,
a właściwie w wyszukiwarce
Google. Ze sprzedawców
stają się stażystami (tak
zwanymi nooglerami).
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