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Zakończył się remont torowiska tramwajowego w Biskupicach

równo jak
Po stole

Demontaż tymczasowych
rozjazdów
– Odcinek
nowego torowiska na ulicy Bytomskiej, między
ulicami Drzymały a Chrobrego,
przeszedł odbiory techniczne i został dopuszczony do ruchu, a to
oznacza, że tramwaje mogą wrócić na dwa tory – informuje Andrzej
Zowada, rzecznik spółki Tramwaje
Śląskie.
Ostatnie utrudnienia czekały pasażerów w miniony weekend. Demontowane były wówczas tymczasowe
rozjazdy, a na czas prowadzonych
prac wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Od ponie-
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Nowe torowiska
eliminują hałas
i kołysanie
wagonów

Na ten moment czekali pasażerowie tramwajów i kierowcy. Wzdłuż ulicy Bytomskiej w Biskupicach zakończył się remont torowiska tramwajowego. Podczas
minionego weekendu z drogi zniknęły tymczasowe rozjazdy, a od poniedziałku ruch odbywa się
już po dwóch torach. Wymiana torowisk trwa
jeszcze w Maciejowie i wzdłuż ulicy 3 Maja.

działku tramwaje
kursują już w obie
strony po nowiutkim
torowisku, w którym szyny zostały ułożone w gumowej otulinie.
– Różnica jest ogromna – mówią
z uśmiechem Weronika Smolka
i Aleksandra Mazur. – Ale poprawę odczują nie tylko pasażerowie
tramwajów. Teraz o wiele bezpieczniej i bardziej komfortowo jeździ się
tędy samochodem. Wcześniej to
był prawdziwy slalom między dziurami – dodają.
Wymiana torowiska w Biskupicach
to część finansowanego częściowo
przez Unię Europejską gigantycz-

nego projektu związanego z modernizacją infrastruktury tramwajowej
w regionie. W Zabrzu prace trwają
jeszcze na ul. Wolności, na odcinku od ul. Kondratowicza do granicy
z Gliwicami. W tej chwili wykonywane jest tu odwodnienie torowiska.
Z kolei na ul. 3 Maja, w rejonie
skrzyżowań z ulicami Makoszowską
i Lutra, trwa obecnie układanie płyt
torowych i montaż torowiska.
– Nowe torowiska budowane są
w nowoczesnych technologiach.
Doceniają to zarówno pasażerowie, jak i mieszkańcy, ponieważ
w wyniku podjętych przez nas inwestycji w miastach robi się coraz ci-

szej. Emitowany przez
tramwaje i torowiska
hałas jest bowiem
sukcesywnie obniżany – zwraca
uwagę Andrzej Zowada. Wzdłuż ul.
3 Maja częściowo wymieniona
zostanie również
nawierzchnia. Remonty torowisk
tramwajowych
w Zabrzu pochłoną łącznie
ponad 23 mln
zł.
(hm)
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Weronika Smolka
z 15-miesięcznym
Filipem i Aleksandra
Mazur z 2-letnią Mają
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STAN TECHNICZNY PRZEWOŻĄCYCH DZIECI AUTOBUSÓW
Z ROKU NA ROK JEST CORAZ LEPSZY
Jedna z lipcowych
kontroli w Zabrzu

W TROSCE

O BEZPIECZEŃSTWO
NAJMŁODSZYCH
Ponad 40 autobusów przewożących dzieci i młodzież skontrolowali zabrzańscy policjanci podczas
pierwszego miesiąca wakacji. W trzech przypadkach stwierdzili usterki uniemożliwiające dalszą jazdę.
Funkcjonariusze przyznają, że stan techniczny autokarów z roku na rok jest coraz lepszy. I jednocześnie apelują, by z prośbą o sprawdzenie pojazdu i jego kierowcy nie czekać na ostatnią chwilę.

Badanie stanu trzeźwości kierowcy

– W lipcu skontrolowaliśmy 42 autobusy. W większości na prośbę
rodziców dzieci lub organizatora
wyjazdu. Usterki stwierdziliśmy
w trzech przypadkach. Te autobusy
w trasę nie wyruszyły – mówi aspirant Dariusz Guzik, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu.
Jeden z autobusów przyjechał
na łysych oponach. W drugim
policjanci zauważyli wycieki płynów eksploatacyjnych. W trzecim
niesprawne były... układ kierowniczy i hamulcowy. Funkcjonariusze przyznają jednak, że pojazdy

MUZYCZNE LATO W MOCNO ROCKOWYM STYLU

PRAWIE JAK AC/DC
Choć „prawie” robi zwykle wielką różnicę, tym razem wcale
tak nie było. Grająca covery
AC/DC grupa 4 Szmery zagrała
w stylu, jakiego legendarni Australijczycy z pewnością by się
nie powstydzili.
Piąta już odsłona tegorocznej edycji
Muzycznego Lata upłynęła pod znakiem naprawdę mocnego uderzenia. Pochodzący z Bochni muzycy
z formacji 4 Szmery przyciągnęli na
Śląskie Rancho tłum fanów. Przed
sceną świetnie bawiło się kilka pokoleń wielbicieli zespołu AC/DC,
którego covery nasi rodzimi artyści
opanowali do perfekcji.
– Zaczęliśmy grać dla przyjemności. Połączyła nas wspólna fascynacja jednym z największych
bandów tego świata – AC/DC. Bo
można być fanem, ale z czasem,

w tak fatalnym stanie zdarzają się
na szczęście niezmiernie rzadko.
– Przewoźnicy coraz lepiej dbają
o swoje autobusy – podkreśla asp.
Dariusz Guzik.
Policjanci apelują, by organizatorzy wakacyjnych kolonii i obozów
informowali rodziców dzieci o planowanych kontrolach autobusów.
Chodzi o to, by uniknąć sytuacji,
gdy np. do autokaru zabierającego dzieci z kilku miast w każdym z
nich byłby wzywany radiowóz. Warto pamiętać, że o kontrolę autobusu można zwrócić się również do
Inspekcji Transportu Drogowego.

Jej funkcjonariusze dysponują nawet bardziej
specjalistycznym
Policjanci sprawdzają
niż policja sprzętem
dze
m.in. stan opon
pozwalającym na wykryniem
cie ewentualnych usterek.
od planoZe Śląskim Wojewódzkim Inwanej daty wyspektoratem Transportu Drogojazdu autokaru – zwracają uwagę
wego w Katowicach można się
inspektorzy ITD.
kontaktować telefonicznie pod nuKontrole w ramach akcji „Bezmerem (32) 42 88 150 lub drogą
pieczny autokar – Wakacje 2013”
e-mailową: biuro@katowice.witd.
odbywają się również w wyznaczogov.pl. – Z uwagi na znaczącą licznych stałych punktach kontrolnych
bę zgłoszeń prosimy o ich przesyna terenie całego kraju.
(hm)
łanie z około tygodniowym wyprze-

PO KILKUTYGODNIOWEJ PRZERWIE MIEJSKI
ZAKŁAD KĄPIELOWY ZNÓW CZYNNY

Stroje w dłoń! Kierunek basen!
Zakończyła
się
przerwa
technologiczna w Miejskim
Zakładzie
Kąpielowym.
W minioną sobotę pływalnia zorganizowała godziny
otwarte. Teraz z oferowanych atrakcji można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20.

Zespół 4 Szmery na scenie
jak napisał o nas ostatnio Piotr
Metz, słuchanie już nie wystarcza – mówią o sobie członkowie
zespołu, który w Zabrzu wystąpił
z jednym z pierwszych koncertów
od czasu śmierci na początku lipca gitarzysty Jacka Srogi.
A już w najbliższy piątek ze sceny Muzycznego Lata usłyszymy
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brzmienia brit-popowe. W Zabrzu wystąpi bowiem zespół
Manchester. Założona w 2006
r. w Toruniu grupa ma m.in. na
koncie dwukrotne występy podczas Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu oraz zwycięstwo na
festiwalu TOPtrendy. Początek
koncertu o godzinie 20.
(hm)

Budynek
łaźni
miejskiej,
w którym działa obecny Miejski Zakład Kąpielowy, powstał
w latach 1927-29. Goście
obiektu mogą korzystać z basenu o wymiarach 24,5 na 10
metrów, sali gimnastycznej,
biczy szkockich i saun. Warta
odwiedzenia jest pomagająca w
leczeniu schorzeń górnych dróg
oddechowych grota solna.
W ostatnich latach budynek
przeszedł gruntowną moder-
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Basen ma 24,5 metra długości
nizację. Wymienione zostały
instalacja centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjna,
ściany zostały ocieplone,
a na dachu zamontowano instalację solarną. Wymienione
zostały również okna oraz
przeszklony dach nad głównym basenem. Prace pochło-

nęły prawie 9 mln zł, z czego
6,5 mln zł stanowiło pozyskane dofinansowanie unijne.
Dzięki wykonanym pracom zapotrzebowanie obiektu na ciepło zmniejszyło się o połowę.
Znacznie ograniczona została
również emisja do atmosfery
szkodliwych substancji. (hm)
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SYSTEM ZOSTANIE URUCHOMIONY JESZCZE
W TYM ROKU

Z kilkumiesięcznym opóźnieniem zakończy się budowa
Centrum Sportowo-Kulturalnego „Łabędź” przy ul. Partyzantów 25. Ukończenie budowy wielofunkcyjnego obiektu
pierwotnie planowano na połowę 2013 roku. Jak poinformował nas urząd miejski, realnym terminem przekazania
obiektu do użytkowania jest 30 listopada.
Fot. Łukasz Gawin

Wszystko na tablicy

Pierwsza tablica stanęła na przystanku „Gliwice Dworcowa”.
Na razie jeszcze nie działa.
W sumie kilkanaście tablic
elektronicznych stanie na
gliwickich przystankach autobusowych. Wyświetlą realny
czas przyjazdu autobusów linii
6, 156, 617, 840, 870.
Takie rozwiązanie pozwoli na
bieżące informowanie pasażerów o ewentualnych opóźnieniach na trasie przejazdu.
Oprócz czasu odjazdu, tablice będą wyświetlać kierunek,
numer linii oraz informację
o przystosowaniu autobusu
do przewozu osób niepełnosprawnych. W Gliwicach
tablice pojawią się na przystankach Gliwice Dworcowa,
Gliwice Plac Piastów, Gliwice
Dworzec PKP, Gliwice Opolska
i Gliwice Dąbrowskiego.

Łabędź „wyląduje”
w listopadzie
Przy „Łabędziu” obecnie prowadzone są roboty okładzinowe ścian oraz prace związane
z wentylacją i klimatyzacją.
Rozpoczęto także montaż
sufitów podwieszanych, a na
zewnątrz obiektu trwają roboty
elewacyjne i drogowe.
– Aktualnie obiekt znajduje się
w stanie surowym zamkniętym.
Wstawiono okna, uzbrojono teren (bez przyłącza gazowego).
W końcowej fazie jest montaż
ścianek działowych, roboty instalacyjne centralnego ogrzewania i wod.-kan. oraz prace
tynkowe – informuje nas Wydział Inwestycji w gliwickim
magistracie.
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Za budowę obiektu odpowiada
katowicka firma Dombud, która
złożyła najkorzystniejszą, spośród ośmiu ofert, jakie wpłynęły do urzędu miejskiego.

.

Koszt brutto inwestycji wynosi 16
mln 309 tys. zł.

dzie się sala widowiskowo-koncertowa ze sceną i widownią
amfiteatralną, biblioteka z czytelnią, przestrzeń wystawiennicza oraz świetlica. Na tarasie rekreacyjnym mieścić się
będzie minisiłownia. Niektóre
pomieszczenia udostępnione
będą Radzie Osiedlowej oraz
organizacjom pozarządowym.

Dwukondygnacyjne Centrum
Sportowo-Kulturalne „Łabędź”
pomieści m.in. arenę sportową
z widownią na 400 miejsc, na
której odbywać się będą mogły
mecze futsalu, siatkówki oraz
rozgrywki I ligi koszykarskiej.
Dodatkowo w „Łabędziu” znaj-

Jeśli chodzi o codzienne użytkowanie, to z obiektu będą
korzystać uczniowie Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr
2, z którego łatwe przejście
do „Łabędzia” będzie możliwe
dzięki łącznikowi.
(mpp)
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GOP” opiera się na zastosowaniu technologii GPS w autobusach. Po zlokalizowaniu
pojazdu na trasie, sygnał będzie przekazywany do serwera
bazy danych. Tam będzie prognozowany przewidywany czas
dojazdu autobusu na przystanek, wyświetlany następnie na
elektronicznej tablicy.

– Według naszych planów,
system zostanie uruchomiony do końca bieżącego roku –
mówi Anna Koteras, rzecznik
KZK GOP.
Na obszarze działalności
KZK GOP zamontowane zostaną łącznie 72 tablice w 6
miastach. 
(msz)

Projekt „Systemu Dynamicznej
Informacji Pasażerskiej KZK
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moduł reklamowy
tej wielkości
kosztuje tylko

78 zł

netto
Szczegóły na
www.gazeta-miejska.pl
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„Trans-Atlantyk”

wpłynął na gliwicki Rynek
Przedstawienie oparte na „Trans-Atlantyku” Witolda Gombrowicza zakończyło tegoroczną edycję Uliczników. Spektakl był owocem współpracy artystów z Polski i Niemiec.
To teatralni zapaleńcy biorący udział w warsztatach organizowanych przez Stację Artystyczną Rynek w Gliwicach.
– Próbujemy odpowiedzieć
na pytanie czym jest patriotyzm. Kiedy takim tematem
zajmują się razem Polacy
i Niemcy, to może dojść do
bardzo ciekawych dyskusji –
mówił o przedstawieniu reżyser Michał Nocoń.
Festiwal Artystów Ulicy „Ulicznicy” w tym roku odbył się
w Gliwicach już po raz siódmy.
Artyści zagościli w nowych przestrzeniach artystycznych. Ponad 20 występów można było
podziwiać na gliwickim Rynku,
w parkach, na skwerach ale też
na parkingu samochodowym
pod centrum handlowym.

Startuje przebudowa
Akademickiej
– Dziękuję wszystkim za to,
że tak tłumnie i tak chętnie
odwiedzali nasze przedstawienia. Mam nadzieję że zo-

baczymy się w przyszłym roku
– podsumowuje Agnieszka
Batóg z ekipy organizacyjnej
„Uliczników”. 
(msz)

Na początek wymiana nawierzchni i przebudowa podziemnej infrastruktury – w rejonie ul. Akademickiej rozpoczyna
się remont. To początek planowanej od dawna przebudowy
dzielnicy studenckiej.

W piątek, 9 sierpnia,
wyłączony z ruchu
zostanie łącznik pomiędzy ul. Kaszubską i Akademicką.
– Ze względu na wyłączenie
z ruchu łącznika pomiędzy ul.
Kaszubską i Akademicką, dojazd do ul. Kaszubskiej będzie
możliwy jedynie od strony ul. Banacha. W rejonie Wydziału Geologii i Górnictwa ruch pieszych
odbywać się będzie jedynie „pod
arkadami”, a w rejonie Wydziału Elektrycznego będzie możliwy wzdłuż budynku wydziału do
komisariatu Policji – informuje
urząd miejski.

Piesi, na czas przebudowy
chodników wzdłuż Placu Krakowskiego, będą musieli korzystać z terenu skateparku,
lub płyty Placu Krakowskiego.
Wyznaczone zostanie także
dojście do i pomiędzy wydziałami Politechniki Śląskiej.
Pracami, które rozpoczną się 9
sierpnia, rozpoczyna się przebudowa ul. Akademickiej w deptak.
– W ciągu najbliższych miesięcy zostanie przebudowany
prawie półkilometrowy odcinek
ul. Akademickiej oraz fragmen-

ty ul. Krzywoustego. Dotychczasowy asfalt zastąpi kostka
granitowa, zarówno na chodnikach, jak i jezdni. Powstanie
tam ścieżka rowerowa i parkingi – informuje urząd miejski.
Przebudowane zostanie oświetlenie, kanalizacja deszczowa
i sanitarna. Teren dzielnicy
akademickiej wzbogaci się
o plac z fontanną, nową zieleń
i ławki. Nad całością czuwać
będą kamery monitoringu.
Inwestycja o wartości ponad
13,5 mln zł realizowana jest ze
środków Politechniki Śląskiej
oraz gliwickiego samorządu.
(kk)

Rozpoczyna się przebudowa, mająca na celu
przemianę ul. Akademickiej w deptak.

Pacjent po przeszczepie
jest już w domu
Ogromne wzruszenie – zarówno samego pacjenta jak i jego rodziny
towarzyszyły wyjściu ze szpitala mężczyzny, któremu 2 miesiące temu
przeszczepiono twarz. W ubiegły wtorek 33-latek opuścił gliwickie Centrum Onkologii.
To jednak nie koniec leczenia
– mężczyzna będzie musiał
pojawiać się w Instytucie co
tydzień, z czasem rzadziej,
a dalsza rehabilitacja może
potrwać lata.
– Trudno wyrazić, jak się cieszymy, że brat może wrócić do
domu, do swojego pokoju, do
mamy – mówiła siostra pana
Grzegorza. I dodała, że jest
pod wrażeniem postępów,
jakie jej brat poczynił – mężczyzna może już bowiem sam

jeść, czuje smaki, widzi, mówi
– choć jeszcze niewyraźnie.
Prof. Adam Maciejewski, który wraz z zespołem dokonał
przeszczepu, potwierdził, że
dotychczasowe leczenie poszło
po myśli lekarzy.
Stopniowo udało się odstawiać
leki, które miały nie dopuścić
do odrzucenia przeszczepu.
Stan pacjenta jest na tyle dobry, że również, przez krótką
chwilę, był obecny na konferencji prasowej.
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Lekarze podkreślali też, że ogromną
rolę w powrocie do
zdrowia odegrało
nastawienie psychiczne pacjenta:
– Jest on zaskakująco psychologicznie silnym mężczyzną.
Pozostaje pod jego wielkim
wrażeniem. Byłem przy nim
prawie codziennie i nie widziałem, żeby przeżywał jakieś
załamanie czy choćby zwątpienie. Cały czas był „na tak”. (...)
Współpraca z nami ze strony
pana Grześka była znakomita
– mówił dr Maciej Grajek z gliwickiego Centrum Onkologii.
Przypomnijmy.
Mężczyzna,
któremu przeszczepiono twarz
uległ w kwietniu wypadkowi
w pracy. Znaczna część twa-

Na konferencji prasowej, na krótko pojawił się również
pan Grzegorz
rzy poszkodowanego została
nieodwracalnie zniszczona.
33-latek spędził w szpitalu ponad dwa miesiące – najpierw,
bezpośrednio po zabiegu, na
Oddziale Intensywnej Opieki
Medycznej, później w sterylnej
izolatce.

www.gazeta-miejska.pl

Przeprowadzony
w Gliwicach przeszczep był pierwszym tego typu zabiegiem w Polsce.

Była to zarazem pierwsza na
świecie transplantacja spowodowana koniecznością ratowania życia. 27-godzinną operację
przeprowadził kilkunastoosobowy zespół transplantacyjny
na czele z profesorem Adamem Maciejewskim. 
(kk)
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Będą pieniądze dla Gliwic?
Pod koniec sierpnia rozpoczną się drugie konsultacje społeczne, które zadecydują o tym, czy Gliwice będą mogły liczyć
na spore pieniądze z Unii Europejskiej w ciągu najbliższych
siedmiu lat. W najbliższy kilku tygodniach dowiemy się, jak
władze województwa zamierzają podzielić środki unijne w ramach Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego.
W pierwotnej wersji dokumentu na
liście projektów
kluczowych nie
uwzględniono
żadnej propozycji
zgłaszanej przez
gliwicki samorząd.
– To będą ostatnie konsultacje
dotyczące kształtu RPO – informuje nas Witold Trólka z biura
prasowego urzędu marszałkowskiego.
Sierpniowym konsultacjom zostanie poddana druga wersja
Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020. W poprzedniej również
nie uwzględniono projektów
kluczowych zgłaszanych przez
gliwicki magistrat.
Przypomnijmy – pierwotny
kształt listy projektów kluR
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czowych, a więc tych z największym dofinansowaniem
unijnym, zarząd województwa
przyjął w grudniu ubiegłego
roku. Gliwice na tej liście
chciały umieścić m.in. rozbudowę lotniska, rewitalizację terenów po byłej Fabryce
Drutu czy powstanie Nowego
Centrum poprzez zagospodarowanie obszarów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego.
Wnioskowano także o rozwój
Szlaku Zabytków Techniki (Radiostacja Gliwice) i budowę
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Miejskim.
Bezskutecznie – urzędnikom
marszałkowskim, którzy decydują o podziale środków unijnych, nie przypadła do gustu
ani jedna propozycja z Gliwic.
W magistracie nie kryto wówczas rozczarowania.

podczas konferencji prasowej
w gliwickim Ratuszu.

– Żaden z tych projektów nie
znalazł się na liście. To jest absolutnie zadziwiające – komentował prezydent Frankiewicz

– Aż cztery zabrzańskie inwestycje dostały się na listę
projektów kluczowych – m.in.
utworzenie
Europejskie-

.

.

.

.

.
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go Centrum Innowacyjnych
Technologii
Medycznych,
zgłoszone przez Fundację
Rozwoju Kardiochirurgii im.
prof. Zbigniewa Religi. Natomiast aż 150 mln zł wyniesie
dofinansowanie dla największego projektu kluczowego,
dotyczącego innowacyjnych
technologii w geoinżynierii.
Jego beneficjentem będzie
Zabytkowa Kopalnia Węgla
Kamiennego Guido w Zabrzu.

Po pierwszej turze konsultacji
społecznych, która trwała od
19 kwietnia do 24 maja, wyłoniła się druga wersja listy.
Została przyjęta przez Zarząd
Województwa Śląskiego 25
czerwca. Niestety, przy jej tworzeniu również nie uwzględniono projektów zgłaszanych przez
gliwicki magistrat.
Więcej szczęścia od urzędu
miejskiego miała Politechnika
Śląska. Zgodnie z drugą wersją RPO, gliwicka uczelnia dostanie łączne dofinansowanie
w wysokości ok. 65 mln zł dla
dwóch projektów.
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Wystarczy do widocznego
obok kodu przyłożyć smartfon z dostępem do internetu i czytnikiem kodów QR

W ostatni piątek Jarosław Gowin odwiedził Gliwice i Zabrze
w ramach kampanii
wyborczej w Platformie Obywatelskiej.

Rozpoczynające się konsultacje będą ostatnimi jeśli
chodzi o RPO, dla województwa śląskiego w latach 20142020. Mogą wziąć w nich
udział m.in. przedstawiciele
samorządów, instytucji kultury, instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń czy
podmiotów prywatnych.

Przyjechał
i pochwalił

Mimo pojawienia się drugiej
wersji projektu, wiele może
się wciąż zmienić – możliwe
nawet, że z korzyścią dla Gliwic. Jak podkreślają urzędnicy
marszałkowscy, ostateczna
wersja projektu ma być gotowa
przed końcem roku, kiedy to
zostanie przekazana do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Łączna wartość projektów
kluczowych to 6,2 miliarda zł,
a ich dofinansowanie ma wynieść 4,7 miliarda zł.

Kształtem listy nie
będą za to zawiedzeni w Zabrzu.

.

Zobacz ten
materiał TV
na swoim
smartfonie

Poseł PO spotkał się z prezydentem Zygmuntem Frankiewiczem, którego uważa
za wybitnego samorządowca.
– To jedna z czołowych postaci polskiego świata samorządowego. Już od 20 lat jest
nieprzerwanie prezydentem
świetnie rozwijających się
Gliwic – przekonywał były minister sprawiedliwości.
Poseł podkreśla, że w kon-

Michał Pac Pomarnacki
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tekście spotkania z prezydentem Frankiewiczem nie
można mówić o planach ściślejszej współpracy politycznej pomiędzy politykami.
– Spotkałem się z prezydentem tylko po to aby lepiej
zrozumieć problemy samorządowe – tłumaczy Gowin.
Po wizycie w Gliwicach poseł
udał się do Zabrza.  (msz)
.
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Bilet „rodzinny”
nie dla dziadków
Niedawne otwarcie pawilonu akwarystycznego w Palmiarni Miejskiej
odbiło się szerokim echem nie tylko
w Gliwicach ale i w miastach sąsiednich. Nic więc dziwnego, że chętnych
do jego odwiedzenia nie brakuje.
Jednym z nich był także pan
Jan, który na gliwickiej Palmiarni bardzo się jednak zawiódł.
Powodem nie były ani akwaria,
ani pływające w nich okazy
ale... bilety.
– Przyszedłem do Palmiarni
z żoną i wnukami. Chciałem
dzieciakom sprawić radość i pokazać im egzotyczne ryby. Poprosiłem w kasie o bilet rodzinny,
który kosztuje 10 zł i okazało

się, że nie mogę z niego skorzystać – irytuje się pan Jan.

Zamiast 10 zł pan
Jan musiał zapłacić 20 zł. Zgodnie
bowiem z regulaminem, bilet rodzinny
przysługuje tylko
rodzicom.

– Takie jest rozporządzenie
Prezydenta Miasta – poinformowano nas w Palmiarni.
– Ja wszystko rozumiem, ale
to nie jest bilet rodzicielski, ale
rodzinny. Czy dziadkowie i wnukowie to nie rodzina? – zastanawia się pan Jan. I dodaje:
– A jeśli wychowaniem dzieci
zajmują się dziadkowie, to co
wtedy? Niektórzy z nich to emeryci, czemu mają płacić więcej
niż osoby pracujące?
Faktycznie, sytuacja wydaje
się tym dziwniejsza, że bilety rodzinne funkcjonujące
w większości instytucji nie
wprowadzają podziału: rodzice – reszta rodziny.
Na przykład bilet rodzinny na

mecz Piasta Gliwice mogą
kupić po prostu opiekunowie,
wymóg jest jedynie taki, że
z co najmniej jednym dzieckiem przychodzi dwóch dorosłych opiekunów.
– W żadnym wypadku nie
sprawdzamy ich pokrewień-

stwa – poinformowano nas
w klubie.
Podobnie jest w Willi Caro:
– Oczywiście, że dziadkowie
z dzieckiem mogą zwiedzać
muzeum kupując bilet rodzinny.
W końcu są przecież rodziną –
twierdzą pracownicy Muzeum.

No właśnie, niektórym wydaje
się oczywiste, dla innych takie
nie jest. Chyba, że wydatek
związany z budową i uruchomieniem nowego pawilonu,
w założeniu władz miasta,
powinien szybko się zwrócić.
Z pieniędzy dziadków...
(kk)

Kącik adopcyjny

Przyjaciel od zaraz...

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?

„Cud”
w sklepie

Na tabliczce przy
fontannie brak
informacji
o braku przydatności
wody do kąpieli

Do redakcji „Gazety Miejskiej”
zadzwoniła pani Aleksandra
z Gliwic. Chciała pochwalić
sklep, w którym spotkała ją
bardzo miła niespodzianką,
tak miła, że określiła ją wręcz
mianem „sklepowego cudu”.
– W marcu ubiegłego roku
w sklepie Netto przy ul. Tarnogórskiej kupiłam komplet
dwóch sekatorów. Nie były mi
potrzebne aż do lipca tego roku,
więc ich wcześniej nie rozpakowywałam. Po otwarciu opakowania zauważyłam, że brakuje
śrubki. Wzięłam więc sekatory
i poszłam do sklepu. Nie łudziłam się, że zwrócą mi za nie
pieniądze – mówi Czytelniczka.
I dodaje: – Chciałam tylko, żeby
wiedzieli, że taka sytuacja ma
miejsce.
– Pani w sklepie nie dość,
że przyjęła ode mnie wadliwy
towar (po ponad roku od zakupu!), zwróciła mi pieniądze
i jeszcze przeprosiła za kłopot – mówi pani Aleksandra.
Chciałam więc im serdecznie
podziękować za tak uprzejme
podejście do klienta.

– Panowie najpierw wyłożyli kostką jezdnie i chodniki
i ominęli rosnące tam drzewka.
Potem, po niedługim czasie,
ścięli drzewa i zostawili same
pnie. W konsekwencji nie ma
ani drzewek ani ładnych, jednolitych chodników. Czytelnik
zastanawia się więc, czy nie logiczniej byłoby najpierw wyciąć
drzewa, a potem kłaść kostkę
brukową? Trudno się tym nie
zgodzić...
Pan Ryszard zwraca także uwagę na szpecący okolicę kikut
uschniętego drzewa. – Po co
zostawili coś takiego? Nie lepiej w tym miejscu posadzić
nowe drzewo? – pyta Czytelnik.

***

***

Dziwna kolejność prac na Placu Inwalidów...

Nie ta
kolejność

Co z tą
fontanną?

Pan Ryszard zwrócił uwagę na
dziwną kolejność prac remontowych przy Placu Inwalidów
w Gliwicach.

Latem jak bumerang, powraca
temat kąpieli w miejskiej fontannie. Codziennie, szczególnie
w trakcie upałów, oblegana jest
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W schronisku czekają także
kocięta do adopcji o przepięknych i różnobarwnych umaszczeniach. Telefon schronisko
Gliwice 32 305-09-43.

ona przez najmłodszych gliwiczan. Podczas gdy dzieciaki
pluskają się w wodzie, niektórzy z mieszkańców zastanawiają
się czy to na pewno nie wpłynie
negatywnie na ich zdrowie.
– To nie jest przecież miejsce
do kąpieli – zauważa nasza
Czytelniczka. – Co więcej, przy
tym obiekcie nie ma tabliczki,
która przypominała by o tym
rodzicom.

Fakt, fontanna to nie jest miejsce, w którym dzieci powinny
zażywać ochłody – potwierdza
gliwicki sanepid. W tym jednak szczególnym przypadku
MZUK zadbał, by korzystanie
z ulubionej miejskiej fontanny
było bezpieczniejsze. Do wody
dodawany jest m.in. środek
dezynfekujący i środki przeciwglonowe.

***
– Przy skrzyżowaniu ulic Jasnogórskiej i Powstańców
Warszawy rośnie drzewo. Tak
się rozrosło, że przechodnie
muszą go obchodzić albo idąc
po trawniku, albo schodząc
na jezdnię – informuje pan Andrzej w Gliwic.

Nadmiernie rozrośnięte drzewo całkowicie
uniemożliwia przejście chodnikiem

www.gazeta-miejska.pl

Bravo
GLIWICE
Bravo to starszy piesek, który przez tydzień chodził po
ul. Chorzowskiej w okolicach
dawnej dyskoteki Bravo. Z charakteru jest spokojny, bardzo
uczuciowy, cichy, grzeczny
i bardzo człowiekowi. Świetny
kompan na spacerki dla starszej osoby. Telefon schronisko
Gliwice 32 305-09-43.

Podobnie ma się sytuacja w domach tymczasowych. Prezentujemy 4 z 8 kociaków w wieku
8-12 tygodni, różnej płci, zdrowe. Tel. do wolontariuszki 502
644 646.

ZABRZE

Zebra to młoda suczka, która
w schronisku jest od niedawna.
Bardzo spragniona kontaktu
z człowiekiem. Na spacerze
zachowuje się wzorowo, ale
jest wielkim łasuchem i pierwsza domaga się nagród. Zebra
potrzebuje trochę czasu, żeby
zaufać człowiekowi. Nie lubi
zakładania obroży. Jest piękna
– ma niesamowite, prążkowane
umaszczenie, które pięknie prezentuje się w promykach słońca. Telefon schronisko Gliwice
32 305-09-43.

Ardea to średnia, młodziutka
sunia, która w schronisku przebywa od maja tego roku. Od
pewnego czasu błąkała się po
ulicach Zabrza. Jest przymilnym
psiakiem, uwielbia się przytulać
i rozdawać buziaki. Jest łagodna, posłuszna, lgnie do ludzi.
Tel. schronisko 32 271-47-97.

Andrea

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze
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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 – 7.08
Stacja Artystyczna Rynek –
Gliwice, Rynek 4-5
• wystawa prac – Marka Jaromskiego
• wystawa prac – Hanny Zawy-Ciwińskiej
Oddział Odlewnictwa Artystycznego – Gliwice, ul. Bojkowska 37
• 10:00 do 12:00 – Wakacje w
Oddziale Odlewnictwa Artystycznego – bezpłatne warsztaty z
wykorzystaniem gipsu szybkoschnącego i gliny ceramicznej.
Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a
• wystawa Schönwald – wieś z
przeszłości
Zameczek Piastowski – Gliwice, Pod Murami 2
• 9:00 do 15:00 – Krawiecki
kram na Zamku Piastowskim
Galeria Muzeum Miejskiego
Café Silesia – Zabrze, 3 Maja 6
• wystawa Impresje biskupickie – fragmenty historii
• wystawa Od świtu do zmierzchu – Malarstwo i rzemiosło artystyczne ze zbiorów Muzeum
Miejskiego w Zabrzu

Oddziale Odlewnictwa Artystycznego – bezpłatne warsztaty z
wykorzystaniem gipsu szybkoschnącego i gliny ceramicznej.
Zameczek Piastowski – Gliwice, Pod Murami 2
• 10:00 do 16:00 – Krawiecki
kram na Zamku Piastowskim
Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a
• wystawa Schönwald – wieś z
przeszłości
Galeria Muzeum Miejskiego Café
Silesia – Zabrze, 3 Maja 6

• wystawa Impresje biskupickie – fragmenty historii
• wystawa Od świtu do zmierzchu – Malarstwo i rzemiosło artystyczne ze zbiorów Muzeum
Miejskiego w Zabrzu

Piątek – 9.08
Śląskie Ranczo – Zabrze, ul.
Webera. Wstęp wolny.
• 20:00 – Muzyczne Lato –
Manchester – koncert

Czwartek – 8.08

Stacja Artystyczna Rynek –
Gliwice, Rynek 4-5
• wystawa prac – Marka Jaromskiego
• wystawa prac – Hanny Zawy-Ciwińskiej

Stacja Artystyczna Rynek –
Gliwice, Rynek 4-5
• 17:00 – PODWIECZOREK
PRZY GRAMOFONIE VOL. 4
• wystawa prac – Marka Jaromskiego
• wystawa prac – Hanny Zawy-Ciwińskiej

Oddział Odlewnictwa Artystycznego – Gliwice, ul. Bojkowska 37
• 10:00 do 12:00 – Wakacje w
Oddziale Odlewnictwa Artystycznego – bezpłatne warsztaty z
wykorzystaniem gipsu szybkoschnącego i gliny ceramicznej.

Oddział Odlewnictwa Artystycznego – Gliwice, ul. Bojkowska 37
• 10:00 do 12:00 – Wakacje w

Zameczek Piastowski – Gliwice, Pod Murami 2
• 12:00 do 18:00 – Krawiecki
kram na Zamku Piastowskim

Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a
• wystawa Schönwald – wieś
z przeszłości
Galeria Muzeum Miejskiego
Café Silesia – Zabrze, 3 Maja 6
• wystawa Impresje biskupickie – fragmenty historii
• wystawa Od świtu do zmierzchu – Malarstwo i rzemiosło artystyczne ze zbiorów Muzeum
Miejskiego w Zabrzu

Sobota – 10.08
Ruiny Teatru Victoria, Al.
Przyjaźni 18
Międzynarodowy Festiwal
Jazz w Ruinach 2013
• 12.00 Warsztaty jazzowe
klasa saksofonu – prowadzenie Jarosław Bothur
• 19:00 – IDA ZALEWSKA –
Ida Zalewska – wokal, Kuba
Płużek – fortepian, Jarek Bothur – saksofon Kuba Dworak
– kontrabas, Bartek Pieszka
– wibrafon, Arek Skolik – perkusia.
• 21:00 – GENERATION
NEXT – Piotr Schmidt – trąbka, Tomasz Wendt – saksofon, Jacek Namysłowski
– puzon, Gabriel Niedziela
– gitara, Francesco Angiuli
– kontrabas, Arek Skolik –
perkusja.
Park Chopina – Gliwice
•19:30 – PARKOWE LATO
– „WIDZIALNOŚĆ MARZEŃ”
– wyk. Jacek Wójcicki, gościnnie: Beata Rybotycka
Stacja Artystyczna Rynek –
Gliwice, Rynek 4-5
• wystawa prac – Marka Jaromskiego
• wystawa prac – Hanny Zawy-Ciwińskiej

Muzyczne Lato: Manchester – koncert
Śląskie Ranczo, Zabrze, ul. Webera. Piątek (9.08.), godz. 20.00.
Wstęp wolny
Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a
• wystawa Schönwald – wieś
z przeszłości
Galeria Muzeum Miejskiego Café Silesia – Zabrze, 3
Maja 6
• wystawa Impresje biskupickie – fragmenty historii
• wystawa Od świtu do zmierzchu – Malarstwo i rzemiosło
artystyczne ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Niedziela-11.08
Stacja Artystyczna Rynek –
Gliwice, Rynek 4-5
• wystawa prac – Marka Jaromskiego
• wystawa prac – Hanny Zawy-Ciwińskiej

Park Chopina, Gliwice. Sobota, godz. 19.30
• wystawa Schönwald – wieś
z przeszłości
Galeria Muzeum Miejskiego Café Silesia – Zabrze, 3
Maja 6

• wystawa Impresje biskupickie – fragmenty historii
• wystawa Od świtu do zmierzchu – Malarstwo i rzemiosło
artystyczne ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a

Międzynarodowy Festiwal
Jazz w Ruinach 2013
Ruiny Teatru Victoria, Gliwice, Al. Przyjaźni 18, sobota (10.08.) koncerty od godz. 19.00

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

Parkowe Lato - Widzialność Marzeń

www.gazeta-miejska.pl

Virgil Oldman jest samotnym człowiekiem kultury, którego
niechęć do nawiązywania
kontaktów z innymi ludźmi –
zwłaszcza kobietami – pasuje do jego głębokiej obsesji
na punkcie zajęcia, którym
się trudni...
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OGŁOSZENIA DROBNE, NIERUCHOMOŚCI
nieruchomości

50.000 rata 889 zł. Tel. 535500-355.

Do wynajęcia mieszkanie, os.
Waryńskiego Gliwice, wysoki
standard. Tel. 603-466-571.

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

Garaż Sikornik – murowany 18
m, cena 27.500. Tel. 725-637548.

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

Przytulny dom z drzewa, 4 pokoje, 2 łazienki – wynajmę.
2 km zjazd na A4 i A1. Tel.
501-485-088.

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

Sprzedam 2-pok. - 128 tys. i
4-pok. - 252 tys. gliwicecity.pl
treść: M3, M5 Gliwice blisko
Forum.
Sprzedam garaż murowany z
kanałem w Gliwicach, przy ul. Częstochowskiej. Tel. 602-103-603
Sprzedam lub wynajmę M3,
jasne, z pełnym wyposażeniem,
os. Operetka (również studentom). Tel. 668-930-878.

BAŁUCKI TELEWIZORY –
NAPRAWA DOMOWA – DEKODERY TV NAZIEMNEJ. Tel.
692-666-418.

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 pośredników 190 tys.
zł. 601-588-358.

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

Sprzedam mieszkanie 48 m2, 2
pok. Zabrze-Helenka. Tel. dom.
0049/6401/34-28.

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW,
remonty i malowanie elewacji.
Tel. 607-969-200.

Chcesz oddać dom do użytkownia, świadectwa energetyczne.
Tel. 508-145-905.

Sprzedam połowę bliźniaka,
stan surowy zamknięty. Cena:
360 tys. Tel. 880-455-654.
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TAPICER U KLIENTA –
wymiana gąbek, podnośniki
itp., obicia krzeseł, drzwi.
Tel. 517-771-604.

ODDŁUŻENIOWE Tel. 32 42250-42.
POMIARY INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ mieszkania,
domki. PROTOKOŁY – badań i
sprawdzeń ochrony przeciwpożarowej, potrzebne do oddania
domu do użytkowania. Tel.
508-145-905.

reklama

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

Zwycięstwa – lokal na biuro,
kancelarię, gabinet, pracownię,
125 m2 (20 zł/m2) – wynajmę. 601-416-655.

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

12

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.

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
Instalacje wod-kan-co-gaz,
uprawnienia. Tel. 798-293-847.
Kafelkowanie, panele, malarskie – TANIO!!! Tel. 787-672048.
Kierownik budowy poprowadzi
budowę. Cena 600 zł. Tel. 518279-091.
Malowanie, Tapety, Gładzie,
Panele Podłogowe. Transport.
Doświadczenie. Tel. 512-878630.
MEBLE NA WYMIAR kuchenne, pokojowe, biurowe, szafy,
garderoby, dorabianie szafek.
Transport. Przeprowadzki.
www.rduchmeble.pl
Tel. 603-895-924.
Meble pokojowe, tapicerowane, kuchnie, zabudowy, szafy,
rolety. Tel. 270-00-09, 695899-863.
MONTAŻ OGRODZEŃ, FURTEK
oraz BRAM. Tel. 602-322-434.

.

.

www.BRUKARSTWOGLIWICE.
pl tel. 502-611-988 lub 509962-089.

Roznoszenie ulotek do skrzynek
pocztowych. Praca stała, także
uczniowie. Tel. 32 235-12-98.

ciąg dalszy na stronie 10

dam pracę
.

.

FIRMA UBEZPIECZENIOWA
zatrudni MENEDŻERÓW i
SPECJALISTÓW. Kandydatom
z branży przekażemy wynagrodzenie wyrównujące dochody.
CV na 04rekrutacja@wp.pl

reklama

.

.

.

.

Przyjmę kierowcę kat. C.
Emeryta lub rencistę. Tel. 601403-385.

REMONTY DROBNE I KOMPLEKSOWE: kafelki, panele,
ścianki, gładź, malowanie.
Konkurencyjne ceny. Tel. 794365-754, 601-855-141.

reklama

.

.

.

.

REMONTY KLATEK SCHODOWYCH, malowanie, tapetowanie, gipsy, panele. Tel./fax 32
230-59-52, 606-463-883.
ROLETY materiałowe dzień-noc,
ŻALUZJE aluminiowe i drewniane, MOSKITIERY ramkowe – a
to wszystko produkujemy na
wymiar. Tel. 532-591-875.
RTV naprawa domowa. Tel. 32
279-42-79, 605-285-957.

Skup złomu i metali kolorowych, demontaż konstrukcji
stalowych, ogrodzeń, pieców,
maszyn itp. Możliwość dojazdu
z wagą. Płatność gotówką.
Bezpłatny transport. 515-191401.
USŁUGI REMONTOWE, Hydraulika, Kafelkowanie itp. Solidnie.
Tel. 698-264-691.
WĘGIEL WORKOWANY orzech,
eko-groszek, groszek, dowóz
do klienta. Tel. 515-191-401.
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NAPRAWA PRALEK, BOJLERÓW, KUCHENEK gazowo-elektrycznych. Tel. 784-247-509.
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OGŁOSZENIA DROBNE, NIERUCHOMOŚCI
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dam pracę
Telemarketer – jesteś dobry?
Zarabiaj dobrze! Gliwice, Chorzów. 32 232-05-28.
Zatrudnię operatora żurawia
samojezdnego 35 ton z prawem
jazdy kat. C. Tel. 509-503-200.
Duża klatka dla ptaków, wys.
80 cm, plus stolik. Używana,
80 zł. Wiadomość w redakcji
lub 503-10-60-19 w godz. 9.0016.00.

szukam pracy
Kierowca z doświadczeniem –
kat. B szuka pracy, Gliwice
i okolice. Tel. 665-295-637.

auto-moto

zdrowie

AAAA Auta kupię; skorodowane, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.

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

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

inne

KUPIĘ WSZYSTKIE SAMOCHODY w całości i na części. Do
wyrejestrowania. Tel. 514-077737.

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

Kupię wszystkie samochody
do 5 tys. zł. Dojazd do klienta.
Tel. 797-496-632.
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Fot. I. Dorożański www.piast-gliwice.eu

Derby dla Górnika
Po wyrównanym i bardzo ciekawym pojedynku, w małych derbach Śląska
lepszy okazał się Górnik Zabrze, który pokonał Piasta Gliwice 2:1. Gliwiczanie tradycyjnie przespali pierwszą połowę, a w drugiej, mimo niezłej
gry, zbyt rzadko zagrażali bramce gospodarzy.

Derby lepiej zaczęli gospodarze, którzy wyraźnie dominowali w środkowej strefie boiska.
W drużynie gości odczuwalna
była absencja Matrasa, który
jest ostoją pomocy Piasta.
Bardzo słabo zagrał Martinez.
Niewidoczny był także Lazdins.
W 12 minucie przytomną interwencją popisał się bramkarz
Piasta Szumski, który pewnie
sparował piłkę po groźnym
strzale Zachary.
Przełom nastąpił w 27 minucie. Po rajdzie groźnego przez
cały mecz Nakoulmy i dośrodkowaniu z prawej strony, swoją
pierwszą bramkę w sezonie dla
Górnika zdobył Małkowski.
W pierwszej odsłonie meczu,
w zespole Piasta mało było
płynnych akcji – najwięcej za-

grożenia gliwiczanie stwarzali
po stałych fragmentach gry.
– Musimy więcej z siebie wykrzesać. Na razie nie wygląda
to zbyt dobrze – mówił w przerwie Damian Zbozień w wywiadzie dla stacji Canal Plus.

Fot. I. Dorożański, www.piast-gliwice.eu

Choć mecze derbowe tradycyjnie rządzą się swoimi prawami, do niedzielnego spotkania
w roli faworyta przystępowała
drużyna z Gliwic, która przed
przyjazdem do Zabrza zajmowała pozycję wicelidera. W związku z remontem stadionu przy
ulicy Roosevelta, mecz oglądało tylko około 3 tys. widzów.

Gliwiczanie musieli wziąć sobie
do serca słowa trenera Brosza
w szatni, bo na drugą połowę
wyszli bardziej zmotywowani.
W 54 minucie, kapitalne podanie Rubena na bramkę zamienił
Robak, który huknął nie do obrony pod poprzeczkę.
Wyraźna przewaga Piasta w drugiej połowie o mało nie została
zwieńczona kolejną bramką.
W 69 minucie po strzale Wilczka, poprzeczka uratowała zabrzan od utraty gola.

W niedzielnych derbach żaden z piłkarzy
nie odstawiał nogi
z powietrza pokonał Szumskiego. Do końca tego zaciętego
widowiska drużyna gości nie
zdołała zagrozić bramce gospodarzy w poważniejszy sposób.

Mimo niezłej gry
Piasta, to gospodarze zadali decydujące trafienie.
W 82 minucie, po aucie dla
Górnika, w zamieszaniu podbramkowym najlepiej odnalazł
się Sobolewski, który strzałem

Seweryn Gancarczyk i Ruben Jurado w walce o piłkę

Po wygranej 2:1,
Górnik zastąpił
Piasta na pozycji
wicelidera w tabeli
ekstraklasy.

Na Rynku polała się krew
Okazuje się, że medialny szum związany z gliwickimi
wampirami, można wykorzystać w szczytnym celu. Sądząc po sporym zainteresowaniu, całkiem skutecznie.
Nietypową akcję promocyjną w ubiegły wtorek zorganizował Urząd Miasta Gliwice i Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.
– Odkrycie na placu budowy
kości osób uznawanych za
wampiry wygenerowało duży
potencjał promocyjny dla Gliwic. W Polsce i za granicą
pojawiło się ponad 250 publikacji wartych kilkaset tysięcy
złotych. To jest intrygujący
potencjał – mówił Daniel Muc
z Imago PR.

Przez cały wtorek organizatorzy zachęcali
mieszkańców do oddawania krwi w okresie wakacyjnym, gdy
jest ona najbardziej
potrzebna.

Podczas wtorkowej akcji krew oddało 49 osób

06.08.2013 (nr 630)

– W wakacje organizujemy
więcej akcji wyjazdowych, po
to żeby krwi nie zabrakło dla
nikogo w szpitalu. Będzie nam
bardzo miło gościć wszystkich
chętnych niezależnie od posiadanej grupy krwi – zachęcał
dr Stanisław Dyląg, dyrektor
CKiK w Katowicach.

i pochowanych z głowami
umieszczonymi między nogami.
Z punktu widzenia naukowego,
jest to jedno z cenniejszych odkryć w naszym kraju – mówił dr
Jan Pierzak, archeolog z Biura
Śląskiego Konserwatora Zabytków.

Prace archeologiczne na cmentarzysku

nie spowodowały
opóźnień na budowie Drogowej
Trasy Średnicowej.
Ślady pochówków zostały odkryte jeszcze na etapie wstępnych
robót wyburzeniowych w 2011
roku i zostały uwzględnione
w kontrakcie budowlanym.

Po pierwszej ligowej porażce
w bieżącym sezonie, gliwiczanie spadli na trzecią lokatę.
Szansę na zrehabilitowanie
się za przegraną Piast będzie
miał w poniedziałek 12 sierpnia, gdy do Gliwic przyjedzie
Zawisza Bydgoszcz. Z kolei
zabrzanie wyjadą w najbliższą
sobotę do Łodzi na spotkanie
z Widzewem.
(mpp)

– Wykonawca miał pełną świadomość, że może w tym rejonie natrafić na cmentarzysko.
W związku z tym, odpowiednio
skonstruował harmonogram
prac tak aby odkrycie nie wpływało znacząco na przebieg realizacji inwestycji – uspokajał Maciej Tomczak, inżynier kontraktu
DTŚ na gliwickim odcinku.
Wampiryczna inicjatywa przyniosła oczekiwany sukces.
Krew oddało 49 osób. Organizatorzy planują, by ambulans
do pobierania krwi w sierpniu
stanął na gliwickim Rynku kilkakrotnie.

(msz)

Zdaniem archeologów, pytanie czy
gliwickie odkrycie
ma faktyczny związek z wierzeniami
w wampiry, pozostaje otwarte.
Na odkrytym cmentarzysku
znaleziono 44 pochówki w tym
17 nietypowych, z czaszkami
umieszczonymi na wysokości
kolan.
– Albo są to zabiegi antywampiryczne, albo pochówki
skazańców ściętych mieczem

www.gazeta-miejska.pl
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ZABRZE AKTUALNOŚCI

W SOBOTĘ NAGRYWANY BYŁ
ZABRZAŃSKI ODCINEK TURNIEJU
EUROPEJSKIEGO „ŚLĄSKIE DO PRZODU”

UNIJNA
RYWALIZACJA
PRZED KAMERĄ
PIKNIK
W RYTMIE
FIRMY
5
EGA P!
dz. 19.2
n iePR Z 4 listopadtao,wgoice
TV P 3

W czteroosobowej drużynie odpowiadali na pytania dotyczące unijnych funduszy, rzucali lotkami
do specjalnie przygotowanej tarczy i w zręcznościowych potyczkach gromadzili jak najwięcej
euro. W Zabrzu nagrywany był w sobotę jeden
z odcinków telewizyjnego turnieju miast „Śląskie do przodu”. Kto stanie na najwyższym stopniu podium, decydować będą jesienią widzowie
Telewizji Katowice.

Ka

Uczestnicy rywalizacji gościli m.in.
w Miejskim Zakładzie Kąpielowym

REKLAMA...........................................................................................................

Prowadzący program
i prezydent Zabrza
w Kopalni Guido

TAKIE SĄ
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katowicki oddział
unijnym. Nasza
Telewizji Polskiej. To
drużyna
rywalizojedno z wydarzeń promowała z Żorami. Uczestnicy
cyjnych Regionalnego Prograzabawy pojawili się w podziemu Operacyjnego Województwa
miach Kopalni Guido, na Placu
Śląskiego na lata 2007-2013.
Teatralnym, na dziedzińcu WyW turnieju rywalizuje 18 samodziału Organizacji i Zarządzarządów podzielonych na trzy kania oraz w Miejskim Zakładzie
tegorie: gminy wiejskie, miejskoKąpielowym. Emisję programu
-wiejskie oraz miejskie. Każdą
zaplanowano na 4 listopada
z nich reprezentuje 4-osobowy
o godzinie 19.25 na antenie TVP
zespół składający się z przedsta3 Katowice. Po emisji każdego
wicieli samorządu, organizacji
odcinka zostanie uruchomione
pozarządowych, studenta oraz
głosowanie SMS-owe dla wiprzedsiębiorcy. Zmagania mają
dzów. Wsparcie uzyskane w ten
postać gier plenerowych, które
sposób zostanie wliczone do
w przystępnej formie przybliżają
generalnej punktacji, która zadeprojekty dofinansowane z RPO,
cyduje o dalszych losach gminy
zagadnienia unijne oraz ciekawostki turystyczne poszczególw turnieju.
(hm)

6 wRZeśniA 2013 R.
KĄPieliSKo leśne mAciejÓw
beZPłAtne ZAPRoSZeniA do odbioRu
w SiedZibie ZAbRZAńSKiego centRum RoZwoju PRZedSiębioRcZości
PRZy ul. KARolA miARKi 8
Znajdź nas
na facebooku

Sygnał do rozpoczęcia zabawy
dał wystrzał z moździerza

PREZYDENT MIASTA ZABRZE
ZAPRASZA PRZedStAwicieli bRAnży
hAndlowej, SPożywcZej i gAStRonomicZnej

www.um.zabrze.pl/dlabiznesu
TEL. 32 630 35 91 Lub 32 37 33 397
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