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Tegorocznemu Świętu Szlaku Zabytków Techniki
towarzyszyło hasło „Industria jest kobietą”

Cena gazety
z dodatkiem 1 zł

Zabytki techniki pokazały
kobiece oblicze
Goście Industriady mogli
zwiedzić podziemne wyrobiska
Sztolni Królowa Luiza

Prawie sto tysięcy osób przyciągnęła tegoroczna edycja Industriady.
W 25 miastach czekało aż 517 atrakcji. W Zabrzu przygotowano je
w Kopalni Guido, kompleksie Sztolnia Królowa Luiza oraz Szybie Maciej.
Kopalnia Guido zaprosiła podczas Industriady na zwiedzanie
pod hasłem „Barbara na szychtę”. Na końcu trasy można było
odpocząć w Strefie K8, która
zyskała wystrój typowo śląskiego domu. Na zwiedzających
czekała projekcja filmu „Gruba”
w reżyserii Marii Zmarz-Koczanowicz. Przedstawia on trzy
pokolenia kobiet połączonych
wspólną pracą – sortowaniem
węgla w kopalni „Rydułtowy”.
Swoich sił w malarstwie można było spróbować w Sztolni

Królowa Luiza. Po podziemnej
części kompleksu oprowadzali
superbohaterowie. Łaźnia Łańcuszkowa zamieniła się w Dom
Mody „Luiza”, w którym przygotowano pokazy fryzjerskie
i mody. W programie nie zabrakło także koncertów. Wystąpiła
m.in. grupa Les Femmes, czyli
zespół złożony z kobiet z Orkiestry Symfonicznej Filharmonii
Śląskiej. Dzieciaki przyciągnęła
organizowana już tradycyjnie
w Szybie Maciej Bajtelindustriada. Była wystawa fotografii Pio-
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tra Muschalika i koncert górniczej orkiestry dętej.
– Dzięki współpracy śląskich
samorządów, instytucji kultury, organizacji pozarządowych
i podmiotów prywatnych Industriada stała się największym
i najciekawszym
festiwalem
promującym dziedzictwo przemysłowe w tej części Europy
– zaznacza prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
– Cieszę się, że uczestnicy
festiwalu byli obecni nie tylko
podczas największych wyda-

rzeń, takich jak oficjalna inauguracja i zakończenie, ale
korzystali z wszystkich 517
atrakcji przygotowanych z okazji Industriady – podkreśla
Wojciech Saługa, marszałek
województwa śląskiego. – Przypominam, że Szlak Zabytków
Techniki działa cały rok. Serdecznie zapraszam do wszystkich obiektów tej najciekawszej
trasy turystyki industrialnej
w Polsce – dodaje.
(hm)
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Łaźnia Łańcuszkowa zamieniła się na czas
Industriady w Dom Mody „Luiza”

W programie nie zabrakło również koncertów
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ZABRZE AKTUALNOŚCI

Debata o Metropolii odbyła się w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Spotkanie w Auli
im. prof. Zbigniewa
Religi

Metropolia
wypełnia się treścią
Na temat znaczenia Zabrza w liczącej ponad 2 miliony mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii rozmawiali uczestnicy debaty zorganizowanej w ubiegłym tygodniu w Śląskim
Centrum Chorób Serca.
– Z Metropolią jest trochę tak,
jak z nowo narodzonym dzieckiem. Nareszcie je zobaczyliśmy, a teraz jesteśmy ciekawi,
kiedy zacznie chodzić, kiedy
zacznie mówić – uśmiecha
się prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Wszyscy musimy teraz pracować,
żeby te procesy, które sobie założyliśmy, były dobrze
i skutecznie realizowane. Mamy
wiele priorytetów. To obszary
związane ze smogiem, ochroną
powietrza, edukacją czy nauką.
Wokół Metropolii jest dużo pozytywnej energii i musimy to
wykorzystać – dodaje.
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia to pierwsza taka struktura w skali całego kraju. - Miesz-

kańcy od dawna mieli poczucie,
że funkcjonują w jednym, dużym
organizmie miejskim. Międzymiastowe podziały administracyjne
generowały sztuczne problemy.
Metropolia jest w stanie łatwo je
przezwyciężyć – mówi Kazimierz
Karolczak, przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
W struktury Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii weszło 41
miast i gmin. Żyje w nich ponad
2,3 mln mieszkańców, na ich
terenie działa ponad 240 tys.
firm i przedsiębiorstw. To ogromny potencjał, który reprezentuje
również Zabrze.
– W Zabrzu podejmujemy wiele
działań na rzecz dalszego zrównoważonego rozwoju miasta. Pa-

miętając o naszych tradycjach,
wciąż przekształcamy dawną monokulturę węgla i stali w miejsce,
gdzie nowoczesnej gospodarce,
medycynie, nauce, innowacyjnym
technologiom towarzyszy turystyka, kultura i sport – wylicza
prezydent Małgorzata Mańka-Szulik. – Priorytetem dla nas
jest ciągła poprawa jakości życia mieszkańców. Mając świadomość dorobku poprzednich
pokoleń, wciąż chcemy rozwijać
nasze piękne miasto. W tym celu
konsekwentnie pozyskujemy
inwestorów oraz dofinansowanie z Unii Europejskiej i innych
źródeł zewnętrznych na projekty
infrastrukturalne, ekologiczne
i społeczne – dodaje.
(hm)

Przewodniczący Zarządu GZM Kazimierz Karolczak, prezydent Małgorzata
Mańka-Szulik i prof. Piotr Przybyłowski ze Śląskiego Centrum Chorób Serca

DZIEŃ OTWARTY W CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I DZIECKA W ZABRZU

Rodzicielstwo bez tajemnic
Na Dzień Otwarty w Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka zaprasza w
sobotę 16 czerwca Szpital Miejski
w Zabrzu. Spotkaniu towarzyszyć
będzie hasło „Aktywne Rodzicielstwo”.

Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

Otwarte jesienią 2014 r. Centrum
Zdrowia Kobiety i Dziecka to jeden
z najnowocześniejszych ośrodków ginekologiczno-położniczych
w kraju. Specjalizuje się w leczeniu
endometriozy, choroby dotykającej

około 15 procent kobiet, głównie
w wieku rozrodczym. Centrum jest
jednym z niewielu ośrodków w Europie i jedynym w Polsce, gdzie
zmiany endometrialne usuwane
są przy użyciu noża plazmowego.
Specjalnością Centrum Zdrowia
Kobiety i Dziecka stały się porody w wodzie. Pierwsze dziecko
urodzone w ten sposób w Zabrzu
przyszło na świat 31 grudnia 2014
r. Przez kolejny rok działalności
placówki urodziło się w ten sposób

www.gazeta-miejska.pl

ponad 30 dzieci. O tym, że kobiety
chętnie decydują się na rozwiązanie porodu w CZKiD, najlepiej
świadczą liczby. Każdego roku
rodzi się tu coraz więcej dzieci.
W 2014 r. średnio miesięcznie było
to 101 noworodków, w 2015 r.
– 118, a w 2016 - 150 noworodków. W ubiegłym roku średnia
sięgnęła już 170 dzieci.
Zaplanowany na najbliższą sobotę
Dzień Otwarty potrwa od godziny
10 do 15. Chętni będą mogli przyj-

rzeć się codziennej pracy lekarzy,
zadać pytania dotyczące m.in.
porodu, opieki nad noworodkiem
i opieki nad mamą. W programie
Dnia Otwartego zaplanowano spotkania i darmowe konsultacje ze
specjalistami, zwiedzanie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka,
loterię z nagrodami, atrakcje dla
dzieci, wykłady i warsztaty. Będą
pokazy fitness dla ciężarnych
i ćwiczeń ułatwiających powrót do
formy po ciąży.
(hm)
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gliwice

Gliwice w TVN i Polsacie

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

To jedna z największych kampanii reklamowych Gliwic w historii. Od 4 czerwca
przez miesiąc na antenie najważniejszych komercyjnych stacji telewizyjnych
w Polsce możemy oglądać spot promujący miasto.
– Celem kampanii jest promocja
miasta i podkreślenie jego atutów
w przekazie do szerokiego grona odbiorców. Spot reklamowy
będzie wykorzystywany również
w innych kanałach promocyjnych
i informacyjnych, co sprawia, że
grupa docelowa jest bardzo szeroka – wyjaśnia Paweł Staszel, p.o.
Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta UM w Gliwicach.

Gliwice. Przyszłość jest tu – przekonuje głos lektora.

Spot przygotowała gliwicka firma i3D Med. Koszt realizacji 30
sekundowego filmu to 98 tys.
400 złotych. Klip utrzymany został w nowoczesnym klimacie.
Przedstawia wybrane gliwickie
obiekty: Radiostację, Centrum
Innowacyjnego Biznesu, Centrum
Nowych Technologii, węzeł komunikacyjny A1-A4 i Arenę Gliwice.

– W ramach umów podpisanych
ze stacjami telewizyjnymi spot
będzie wyemitowany łącznie
minimum 332 razy, z czego 85
razy w prime time – komentuje
Paweł Staszel.

Reklama emitowana
jest w telewizji Polsat, TVN oraz TVN24.
Na miesięczną kampanię przeznaczono
600 tys. zł. brutto.

– Jest takie miejsce w Polsce,
gdzie historia splata się z przyszłością. Gdzie technologia służy
ludziom. Miejsce, gdzie miasto
i jego mieszkańcy tworzą jedność. Miejsce, które jednoczy
ludzi i pozwala im przeżywać
wspólnie niezapomniane chwile.
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fot. Youtube / UM Gliwice

Spot promocyjny można obejrzeć
także w internecie. Pojawił się
też na oficjalnym kanale Miasta
w serwisie youtube.
Dla i3D Med nie jest to pierwsza
realizacja we współpracy z gliwickim Magistratem. Firma w latach
2012-2013 przygotowała dwa
inne spoty reklamowe: miasta
i Areny Gliwice.
Michał Szewczyk
.
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ogłoszenia DROBNE
drobne
OGŁOSZENIA

usługi
usługi
ÔÔ!!Czyszczenie
dywanów (u

SERWIS KOMPUTEklienta dojazd
lub odbiór)
tapicerek.
ROWY,
do klienta,
tel.
798-867-888,
www. FirSprzątanie.
Mycie okien.
pcpomoc.com
ma Blitz. Tel. 32-234-2172,
kom.510-286-736.
 !Czyszczenie dywanów (u
klienta
lub odbiór)
tapicerek.
ÔÔ ELEKTRYK
- Pomiary
Sprzątanie.
Mycie okien. Firochrony przeciwporażeniowejma
Blitz. Tel.
32-234-2172,
-protokoły.
Zaświadczenia
dla
kom.510-286-736.
energetyki. Podłączenia płyt
indukcyjnych
do gwa
ELEKTRYK -- wpis
Pomiary
rancji. Prowizorki
budowlane.
ochrony
przeciwporażeniowejPrzeróbki instalacji.
Usuwa-protokoły.
Zaświadczenia
dla
nie awarii itd.
UPRAWNIENIA
energetyki.
Podłączenia
płyt
indukcyjnych
- wpis do gwaE+D. Tel. 508-145-905,
rancji.
Prowizorki budowlane.
www.abirox.pl
Przeróbki instalacji. Usuwanie
awarii
itd. UPRAWNIENIA
ÔÔ MEBLE
SYSTEMOWE,E+D.
508-145-905,
www.abirox.pl
KUCHNIE, materace,
zabudowy, szafy, rolety. Tel. 32

KOMPLEKSOWE
REMON270-00-09,
695-899-863.
TY MIESZKAŃ, ŁAZIENEK:
hydraulika,
ÔÔ Montaż ikafelkowanie,
usuwanie inst.
gładzie,
malowanie,
elektryelekt. naprawa
pralek,
ka,itp.
Tel.bojlerów,
698-264-691.
lodówek,
term. Tel.
694-506-777.
ÔÔ Piece kaflowe demontaż,
wywóz gruzu i wynoszenie odpadów. Tanio 503992431.
ÔÔ Pranie tapicerki meblowej,
dywanów, wykładzin. Solidnie. Tel 737593999.
ÔÔ RTV NAPRAWA DOMOWA.
32 279-42-79, 605-285-957.
ÔÔ Skup złomu i metali kolorowych, skup akumulatorów,
skup puszek alu, demonP
R T N stalowych
E R . . . .
tażAkonstrukcji
(ogrodzeń, pieców, maszyn
itp.). Bezpłatny transport,
płatność gotówką, możliwość
dojazdu z wagą. Gliwice,
Knurów, Zabrze... Tel. 515191-401, 508-481-702,
www.stalmet-skup.pl, www.
ekometalgliwice.pl.
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Ogłoszenie drobne można zamówić na 2 sposoby
w internecie

w redakcji

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

Zapraszamy do
biura ogłoszeń
w centrum Gliwic,
przy Placu
Piłsudskiego 3
Od poniedziałku
do piątku w
godz. 10-16.00

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

ÔÔ Transport, przeprowadzki, wywóz starych mebli,
uprzątanie piwnic, strychów,
mieszkań, garaży, posesji
po remontach, tel. 503992-431.

ÔÔ KOMPLEKSOWE REMONTY MIESZKAŃ, ŁAZIENEK:
hydraulika, kafelkowanie,
gładzie, malowanie, elektry
Malowanie,
tapety, gładź
ka,itp.
Tel. 698-264-691.
solidnie szybko tanio. Wycena gratis 721-208-759.

KUCHNIE,
zabuÔÔ Szybka materace,
gotówka z dostadowy,
Tel. 32
wą do szafy,
domu,rolety.
natychmiastowa decyzja, 695-899-863.
błyskawiczna
270-00-09,
wypłata 32/348-61-68, 504819-404.

MontażPośrednik
ogrodzeń, CDF
bram,
S.C. firmy
MATPOL
FINANSE
furtek.
Szybko
i solidnie.
Tel.
Sp. z o.o.
602-322-434.
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ÔÔ KUPIĘ mieszkanie w centrum pow 65m+, max 280
tys, 1 lub 2 piętro, balkon i
ogrzewanie gazowe lub miej
Skup
i metali
koloskie.
Telzłomu
609 332
555
rowych, demontaż konstrukcji
stalowych,
ogrodzeń, pieców,
ÔÔ KUPIĘ MIESZKANIE
ZA
maszyn
itp. Możliwość
GOTÓWKĘ!
Może być dojazdu
zadłuzżone,
wagą.z Płatność
gotówką.
Bezproblemem
prawnym.
płatny
transport.
737 938
416. 515-191-401.

ÔÔSprzątanie
BOUTIQUE siłowni
LAPLAYA78,

praca
odzież dla kobiet
klasą
zmianowa.
Gliwicez lub
Za-i
inne.
Gliwice,
Okrzei
11.
brze tel. 789 124 962. Tel.
601-490-293.
 szukamy do pracy w NiemÔÔ Kupię radia, wzmacniacze,
czech malarzy, tapeciarzy, zakolumny itp. Kolejki PIKO,
kwaterowanie, wynagrodzenie
HO, TT. Tel. 607-912-559.
trl. 015750080555. Firma
Bendkowski
GmbH Köln.
ÔÔ Węgiel workowany
i
luzem, orzech, ekogroszek,

Zatrudnię
pomocnika
groszek
z KWK
Knurów,
na
budowie
w Gliwicach
Sośnica,
Piast,
Ziemowit. Do792013569.
wóz do klienta 515-191-401.
www.stalmet-skup.pl
 ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA
OGÓLNOBUDOWLANEGO
Ogłoszenia również na
(PRACA W KNUROWIE) 663gazeta-miejska.pl
404-545.

ﬁnanse

ÔÔ Sprzedam lokal użytkowy po
 POŻYCZKA
NAZwycięstwa,
DOremoncie,
Gliwice
WÓD. Bez
zaświadczeń,
54m2,
606893851.
Tanio.
minimum formalności.
Zadzwoń:327061048.

auto-moto

ÔÔPrzeprowadzki
Szybka pożyczka
bez

wywóz
zaświadczenia. Zadzwoń!
starych mebli, rtv, agd,
Kontakt: +48 32 706 11 48
rozbiórki i wyburzenia. Tel.
503992431.
Ô ÔPOŻYCZKA NA DOWÓD. Bez zaświadczeń,

RTV NAPRAWA
DOMOWA.
minimum
formalności.
Tel.
32
279-42-79,
605-285Zadzwoń: 32 706-10-48.
957.
E

inne


wywóz
i
ÔÔWyburzenia
Sprzedam dom
do remonwynoszenie gruzu, piece
tu
nad
jeziorem
w
Januszkaflowe demontaż. Tanio
kowicach koło Kędzierzyna,
503992431.
Działka 10 ar, więcej na
otodom, tel. 608 116 856.

finanse
 MEBLE SYSTEMOWE,

R

nieruchomości
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nieruchomości
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ÔÔ Auto-skup za gotówkę, każdam pracę
dy stan. Tel. 507-572-625.


pracowniÔÔ Poszukujemy
SKUP AUT: CAŁE,
USZKOków
ogólnobudowlanych.
DZONE,
DO WYREJESTROAtrakcyjne
Tel.
WANIA. TELwarunki.
606616002.
604287793, 602234679,
32 230-90-33.
.
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ÔÔ Firma sprzątająca zatrudni osoby do pracy w charakterze pracownik sprzątający
na klatki schodowe i tereny
zewnętrzne na terenie
miasta Gliwic tel; 32 234
13 76.
ÔÔ Firma zatrudni pracowników do sprzątania marketu,
tel. 691 824 715.

N
W OW
GL Y A
NOIW DR
W WIC ES
GL Y AAC
IW DRH
IC ES
AC
H

ÔÔ Poszukujemy pracowników ogólnobudowlanych.
Atrakcyjne warunki. Tel.
604287793, 602234679,
32 230-90-33.

zdrowie
ÔÔ MASAŻE, REHABILITACJA,
tel. 606 202 967, Gliwice.
Tanio i profesjonalnie.
ÔÔ Ortodoncja APARATY STAŁE, Gliwice Pszczyńska 25,
32 2315456 Dentinal, 32
2313995, protezy NFZ.
ÔÔ Protezy zębowe na NFZ bez
kolejek. Tel. 730 710 102.

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze
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 WĘGIEL WORKOWANY,
orzech, eko-groszek, flot,
dowóz do klienta. Tel. 515191-401.

 Protezy zębowe na NFZ
bez kolejek. Tel. 730 710
102 Szałsza k/Gliwic.
.

.

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

zdrowie

.

.

inne

 Sprzedam mieszkanie
39m2 dwa pokoje, 4 piętro
w bloku 10 piętrowym. Cena
125000. Pośrednikom dziękujemy. Tel. 607205695.

.

.

 Zapisy na protezy NFZ,
Dolnych Wałów 20. Gliwice,
32 231-39-95.

 KUPIĘ MIESZKANIE ZA
GOTÓWKĘ! Może być zadłużone, z problemem prawnym.
737 938 416.

.

.
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Strefa kibica w Arenie
Ogromne emocje i niezapomniane wrażenia dostarczą
zarówno sami piłkarze, jak
i 140-metrowy telebim. Dodatkowo zaplanowane są konkursy
i atrakcje, a także możliwość
skorzystania z oferty stoisk
gastronomicznych.
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godzinę przed rozpoczęciem meczów 19 i 28 czerwca, a w niedzielę 24 czerwca wyjątkowo na
dwie godziny przed meczem (od
godziny 18:00). Tego dnia atrakcje będą czynne już od godzin
przedpołudniowych. Na terenach
wokół obiektu odbędzie się pik-

Strefa Kibica będzie otwarta na
.
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.
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.

.

.
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nik rodzinny z licznymi atrakcjami dla całych rodzin.
Wstęp do Strefy Kibica jest
odpłatny. Cena biletu to 10 zł.
Wejściówki będzie można kupić
za pośrednictwem strony www.
ebilet.pl.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Strefa Kibica ma działać do
ostatniego meczu naszej
Reprezentacji w trakcie Mi-

strzostw Świata 2018.
(żms)/Arena Gliwice

Zostawił psy
w nagrzanym
aucie
fot. SM Gliwice

r

Dla bardziej wymagających
operator przygotował Strefę Premium, w ramach której kibice
będą oglądać mecze z poziomu
lóż nowo otwartego, nowoczesnego obiektu.

fot. Studio Apalat

To już pewne. W Arenie Gliwice zostanie zorganizowana strefa kibica. Już 19, 24 i 28 czerwca
obiekt rozgrzeją emocje 8-tysięcznej publiczności podczas meczów Polskiej Reprezentacji.
To właśnie wtedy podopieczni Nawałki rozegrają swoje mecze, a w Gliwicach przy ul. Akademickiej 50 fani biało-czerwonych zjednoczą się we wspólnymi kibicowaniu i świetnej zabawie.

W ubiegły wtorek funkcjonariusze straży
miejskiej, otrzymali zgłoszenie od mieszkanki, że na parkingu jednego ze sklepów
przy ulicy Tarnogórskiej w zamkniętym
samochodzie znajdują się dwa psy.
Kobieta wyjaśniła, że obserwuje
pojazd od 20 minut. Martwiąc
się o życie czworonogów, ostatecznie zdecydowała się zgłosić
całą sprawę straży.

Pamiętajmy, że od reakcji
świadka zależy szybka i skuteczna pomoc zamkniętemu
w nagrzanym aucie zwierzęciu czy dziecku. Zwracajmy uwagę na zaparkowane
w pobliżu auta, kiedy idziemy do galerii handlowej, czy
na kąpielisko. W sytuacji,
kiedy jesteśmy świadkiem
takiego zdarzenia zadzwońmy pod bezpłatny numer
telefonu 986 do dyżurnego
straży miejskiej lub 997 do
dyżurnego policji.


(żms)/SM Gliwice

Na miejsce został także wezwany patrol policji. Po chwili do
auta zgłosił się właściciel, który
tłumaczył, że 27°C na dworze to
nie upał, a on sam był tylko na
chwilę w sklepie.

Straż miejska dziękuje za reakcję osobie zgłaszającej.
r
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607 70 91 90
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Sośnica i Łabędy
BEZ STREF

32 239 91 91
32 230 77 43
taxidragon.pl

.

TAXI

DRAGON

20%

ZN

IŻ

KI

NOWE NIŻSZE CENY!
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W OBIEKTYWIE

Miejska plaża już działa

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

Fot. 24gliwice.pl

Na placu między ul. Raciborską i Kaczyniec w Gliwicach powstała miejska plaża – miejsce, w którym na prawdziwym piasku można usiąść na
leżaku i cieszyć się pogodą w samym centrum miasta.

Z inicjatywy Klastra Innowacji Społecznych
na placu przy ulicy Przy Raciborskiej Bramie
pojawiły się foodtrucki, które zostaną tam
tak długo, jak plaża będzie działać.
Koncepcja nie jest jeszcze skończona. Niebawem pojawi się tam 6 kolejnych punktów
z jedzeniem i jeszcze więcej mebli do siedzenia. W planach jest utworzenie w tym
miejscu strefy kibica, a także organizowanie
koncertów.
(żms)

KONTAKT: redakcja@gazeta-miejska.pl
tel. 32 230-84-51, kom. 503-10-60-19,
pn.-pt. w godz. 10-16.00
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Ogród dla Wszystkich

początkowo na pewno będziemy nadzorować wszystkie działania, ale jesteśmy pewni, że
ostatecznie wyłoni się grupa
naturalnych liderów i oddamy
ogród w ich ręce. Teren, który
możemy zagospodarować nie
jest duży, więc nie oczekujemy
wielkich plonów. To co wyhodujemy będziemy przede wszystkim wykorzystywać na miejscu
podczas wspólnego gotowania
– dodaje.

Na przełomie czerwca i lipca wystartuje pierwszy w Gliwicach ogród
społeczny. Tak jak w tradycyjnym ogrodzie będą tu uprawiane warzywa
i owoce, ale przede wszystkim ma to być miejsce spotkań i okazja do
sąsiedzkiej integracji.

– Każdy kto ma ochotę popracować i pogrzebać w ziemi
jest mile widziany. Pozytywne
nastawienie i chęć współpracy
to jedyne warunki, jakie trzeba
spełnić – mówi Natalia Wójcik
ze Stowarzyszenia Ośrodek Studiów o Mieście Gliwice, głównego koordynatora projektu.
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Gliwicki ogród ma
funkcjonować
przez cały rok.
Zimą, kiedy nie będzie możliwa uprawa roślin, ma być
miejscem spotkań
czy animacji.

Wstępnie na terenie ogrodu oprócz
grządek ma pojawić
się m.in. szklarnia,
kompostownik,
miejsce zabaw,
piec, strefa warsztatowa, strefa
odpoczynku, a być
może także specjalna przestrzeń do
grillowania.

– Chcemy spójnej polityki
i wizji zieleni w mieście. Gliwice potrzebują Ogrodnika
Miejskiego – osoby odpowiedzialnej za realizację takiej
r

ni w betonowych pustyniach
dużych miast. Pomysł znalazł
wielu entuzjastów, choć szybko
też zrodziły się wątpliwości.
Między innymi te natury środowiskowej – o jakość warzyw wyhodowanych w środku miasta.
I choć faktycznie takie uprawy
powinno lokować się poza centrami miast, okazało się, że
ogrody społeczne są dużo wydajniejsze. Idea zaczęła więc
cieszyć się coraz większą popularnością, a ogrody stały się
miejskim enklawami m.in. dla
zwolenników ruchu slow food
czy miłośników dobrej kuchni.

polityki. Konieczne jest zrozumienie roli roślinności miejskiej, a w szczególności tej
przyulicznej, także w centrum
miasta – czytamy w Manifeście
„założycielskim” gliwickiego
ogrodu przygotowanym przez
OSOM.

Idea ogrodów społecznych, które z powodzeniem funkcjonują
już w innych miastach Polski
(Warszawa, Wrocław, Trójmiasto), łączy w sobie walory
ekologiczne (naturalna uprawa roślin), społeczne (okazje
do spotkań) i praktyczne. Nie
każdy bowiem ma w mieście
swój ogródek, działkę bądź balkon. W Gliwicach na pomysł
stworzenia ogrodu społecznego wpadł Paweł Harlender
z OSOM Gliwice.

nas pierwsze osoby, chętne
do pracy i zakładamy, że tak
właśnie będzie to działało. Każdy mieszkaniec może się do
nas zgłosić i uczestniczyć już

– Po upublicznieniu informacji o projekcie zgłosiły się do
.
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teraz w pracach projektowych,
zapraszamy też do wspólnej
budowy ogrodu w dniach 1822 czerwca – zachęca Natalia
Wójcik. – Jako pomysłodawcy
.
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Nowość

.

.

.

.

.

.

Ciągle tajemnicą pozostaje
jego lokalizacja. Teren został
już wybrany, natomiast do oficjalnego ogłoszenie potrzebne
jest formalne potwierdzenie
ze strony wynajmującego.
Wiadomo jednak, że będzie
to działka w centrum miasta. Wkrótce ruszy też akcja
crowdfoundingowa na ten cel,
a wszelkie szczegóły dotyczące
inicjatywy można znaleźć na
fanpage'u Zielone Gliwice na
facebooku.
(msz)

Tzw. urban farming dotarł
do nas z krajów Europy Zachodniej, gdzie już wcześniej
miejscy aktywiści próbowali
poszukać zielonej przestrze.
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Ceny od 449 tys.

Realizacja 2018/19

Gliwice - Żerniki
ul. Graniczna

www.dom100.eu | +48 512 408 409
Promocja dla pierwszych 3 klientów - 10 000 zł rabatu na dowolny dom
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Tragedia na Czechowicach
17-latek kąpał się w towarzystwie dwóch kolegów
oraz koleżanki. W pewnym momencie chłopak zniknął znajomym z pola widzenia. Do akcji włączyli się
ratownicy. Niestety, po kilkudziesięciu minutach odnaleziono ciało nastolatka.

Chłopak był uczniem jednej

z gliwickich szkół średnich,
czasowo zamieszkał w szkolnej bursie. Nad jezioro przyjechał z dwoma kolegami
i koleżanką, rówieśnikami.
Na miejsce tragedii przybył
prokurator. Zarządzono sekcję zwłok. Koleżanka ofiary
była w stanie szoku – jej oraz

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

kolegom pomocy udzieliło pogotowie ratunkowe. Młodzi
ludzie byli trzeźwi.
Wstępnie można stwierdzić,
że zdarzenie miało charakter
nieszczęśliwego wypadku.
Postępowanie prowadzi IV KP
w Gliwicach.

(żms)/KMP Gliwice

www.gazeta-miejska.pl

Fot. 24gliwice.pl

W niedzielę, 10 czerwca,
około 18:00, na terenie
ośrodka wypoczynkowego
w Czechowicach, w trakcie
kąpieli w niestrzeżonym
akwenie, utonął 17-letni
mieszkaniec województwa
świętokrzyskiego.

12–18.06.2018 (nr 880)
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4 nowe kierunki studiów
Ruszyła rekrutacja na Politechnikę Śląską.
Uczelnia ma w tym roku do zaoferowania
ponad 50 kierunków, w tym aż 4 nowe.
Rekrutacja na studia na Politechnice Śląskiej, jak co roku,
odbywa się elektronicznie
poprzez stronę internetową
www.rekrutacja.polsl.pl. W tegorocznej odsłonie wygląda ona
inaczej i zawiera kilka nowych
funkcji. Wśród nich jest chociażby kalkulator do obliczania
wskaźnika rekrutacyjnego czy
intuicyjna wyszukiwarka kierunków studiów.

Kandydaci na studia na Politechnikę
Śląską mogą wybrać
aż cztery kierunki
studiów –podsta-

wowy, na którym
najbardziej im zależy
oraz do trzech kierunków tzw. kolejnego wyboru.
Najpopularniejszymi kierunkami podczas ubiegłorocznej
rekrutacji na studia były: informatyka, automatyka i robotyka, budownictwo, architektura
oraz transport. W nowym roku
akademickim otworzą się aż
4 nowe kierunki: budownictwo
podziemne na Wydziale Budownictwa, fizyka techniczna
w Instytucie Fizyki, gospodarka

obiegu zamkniętego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz gospodarka surowcami mineralnymi na Wydziale
Górnictwa i Geologii.
Warto również zwrócić uwagę
na studia dualne na kierunku
mechanika i budowa maszyn
na Wydziale Mechanicznym
Technologicznym. Kierunek
ten jest prowadzony wspólnie
z Katowicką Specjalną Strefa
Ekonomiczną, a jego studenci
już od pierwszego roku studiów
równolegle zdobywają wiedzę
teoretyczną oraz doświadczenie
zawodowe w ramach płatnych
staży w firmach z branży automotive.

Politechnika Śląska oferuje również bezpłatne studia w języku angielskim na
16 kierunkach studiów. To

doskonała oferta dla tych,
którzy planują w przyszłości
pracować w międzynarodowych firmach.

Więcej informacji o ofercie gliwickiej uczelni znajduje się na
stronie www.rekrutacja.polsl.pl.

(żms)/MSI

Forum pomogło
wyremontować mieszkania

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

Początkowo planowano remont w jednym mieszkaniu, ostatecznie zakwalifikowano dwa. Centrum handlowe Forum zorganizowało w Gliwicach metamorfozy,
które możemy kojarzyć z popularnymi programami telewizyjnymi.
Cel był szczytny, postanowiono pomóc osobom, które
na skutek zdarzeń losowych,
same z poprawą warunków
mieszkaniowych by sobie nie
poradziły.

i przebudowano instalacje.
Unowocześniono system
ogrzewania i zamontowano
gazowy piec dwufunkcyjny.

Po przeprowadzeniu selekcji
zgłoszeń, ekipa remontowa zabrała się ostro do pracy. U pani
Krystyny, pierwszej z wyłonionych osób, nie chodziło wyłącznie o sam remont, ile o poprawę
komfortu codziennego życia.

Pana Tomasza,
drugiego laureata
konkursu wytypowanego przez komisję, życie zaskoczyło chorobą.

W mieszkaniu, w którym kobieta żyje z niepełnosprawnym
synem, należało zastąpić niewygodną wannę funkcjonalnym natryskiem. W tym celu
przeorganizowano łazienkę

Pan Tomasz zmuszony był
przerwać prowadzony własnym
sumptem remont i skupić się
na powrocie do zdrowia. Rozgrzebany front robót w łazience pozostał.

12–18.06.2018 (nr 880)

Konkurs „Forum
wyremontuje Twoje
„M”, został ogłoszony w ubiegłoroczne
wakacje przez centrum handlowe.
Miał być tematycznym nawiązaniem do modernizacji, która przebiegała w centrum. Organizatorzy
otrzymali kilkadziesiąt zgłoszeń,
które wnikliwie przeanalizowali
z pomocą partnerów konkursu:
Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Gliwicach i Caritasem Diecezji Gliwickiej. Wraz z ich pracownikami socjalnymi odwiedzali
mieszkania zakwalifikowane do
ścisłego finału.
(żms)
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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.
13.06 środa

15.06 piątek

Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3
Mała sala
• 16.30 Made in Italy
• 18.30 Książę i dybuk
• 20.15 Thelma
Duża sala
• 16.15 Zimna wojna
• 18.00 Pozycja obowiązkowa
• 20.00 Zimna wojna

ConceptPub – Gliwice, ul. Moniuszki 13, (oficyna) wejście od
Alei Przyjaźni

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Paryż i dziewczyna
• 20.00 Paryż i dziewczyna
Dom Pamięci Żydów Górnośląskich – Gliwice, ul. Księcia Józefa
Poniatowskiego 14
• 17.00 70 lat Izraela. Spotkanie
z Anną Azari, Ambasador Izraela
w Polsce / Wstęp wolny, liczba
miejsc ograniczona

14.05 czwartek
Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3
Mała sala
• 16.30 Made in Italy
• 18.30 Książę i dybuk
• 20.15 Thelma
Duża sala
• 12.30 Pozycja obowiązkowa –
seans seniora
• 16.15 Zimna wojna
• 18.00 Pozycja obowiązkowa
• 20.00 Zimna wojna
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Paryż i dziewczyna
• 20.00 Paryż i dziewczyna

• 15.00 Książki Pamięci: Spotkanie autorskie z Hanną Krall.
Spotkanie poprowadzi Michał Nogaś / Wstęp wolny, liczba miejsc
ograniczona

16.06 sobota
• 20.00 Dobs – koncert / wejście
bezpłatne
Filharmonia Zabrzańska – Park
Hutniczy 7
• 18.00 Zakończenie 68 sezonu
muzycznego 2017/2018
Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Teatralny 1
• 19.00 Hotelowe manewry
Klub Studencki Spirala – Gliwice,
ul. Pszczyńska 85
• 20.00 Dobry Wieczór z Płytą
Winylową – Ciemna Strona Księżyca / Pink Floyd
Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3
Mała sala
• 16.30 Muzykanci
• 18.30 Dybuk
Duża sala
• 16.15 Pozycja obowiązkowa
• 18.15 Zimna wojna
• 20.00 Kochając Pabla, nienawidząc Escobara
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 20.00 A może by tak trójkącik?
Dom Pamięci Żydów Górnośląskich – Gliwice, ul. Księcia Józefa
Poniatowskiego 14

Kino studyjne Amok

Plac Wolności w Zabrzu
XIV Zabrzański Festiwal
Orkiestr im. E. Czernego
• 15.00 Górnicza Orkiestra Dęta
Piekary – Julian
Szyb Carnall przy Sztolni Królowa
Luiza – Zabrze, ul. Wolności 410
XIV Zabrzański Festiwal
Orkiestr im. E. Czernego
• 16.00 Górnicza Orkiestra Dęta
Bielszowice
• 16.30 Górnicza Orkiestra Dęta
Halemba
• 17.00 Górnicza Orkiestra Dęta
Pokój
• 17.30 Górnicza Orkiestra Dęta
Bytom – Miechowice
• 18.00 Górnicza Orkiestra Dęta
Bolesław Śmiały
• 18.30 Orkiestra Muzeum Górnictwa Węglowego
• 19.00 Orkiestra Weilersbacher
Musikanten z Bawarii
Teatr Miejski w Gliwicach – ul.
Nowy Świat 55/57
• 19.00 Damy i Huzary / duża
scena
Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 19.00 Hotelowe manewry

Gliwice,
ul. Dolnych Wałów 3

15 czerwca,
godz. 18.30

Dybuk

dramat
reż. Michał Waszyński | 1937
Mistyczna historia miłości Chonena,
ubogiego studenta Talmudu, i Lei, córki bogatego Żyda Sendera, osadzona
w realiach żydowskiej obrzędowości,
zrealizowana w języku jidysz.Dwaj przyjaciele Nisson i Sender ślubują, że połączą małżeństwem swe nienarodzone
jeszcze dzieci. Nisson przedwcześnie
umiera, pozostawiając syna Chonena;
bogaty Sender ma córkę Leę, ale nie
chce pamiętać o ślubowaniu, chociaż
młodzi się kochają. Pragnie wydać ją
bogato za mąż. Zrozpaczony Chonen
próbuje za pomocą magicznych zabiegów wytworzyć złoty kruszec, wzywa
szatana; ginie trafiony piorunem. Dybuk, czyli dusza zmarłego, wstępuje w
Leę w dniu jej ślubu. Cadykowi udaje się go wypędzić, Lea jednak umiera,
łącząc się z ukochanym.

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

Thriller rozgrywający się w świecie nastolatków ery internetu i mediów społecznościowych. Dwie grupy młodzieży
z odmiennych światów, reprezentujące dwa
różne systemy wartości zostają postawione naprzeciw siebie na skutek ryzykownej
decyzji dorosłych. To co miało być lekcją
odpowiedzialności i tolerancji przeradza
się w twardą walkę o przywództwo.
Z jednej strony wiara w szlachetne ideały,
a z drugiej brutalne prawo silniejszego.
Relacje między młodymi ludźmi stają się
napięte; odizolowani od zewnętrznego
świata, ujawniają swoje prawdziwe, szokujące oblicza. To kolejny krok po „Sali
samobójców” na drodze w poszukiwaniu prawdy o tym, co
dziś kieruje wyborami młodych. Współczesna próba postawienia dramatycznych pytań
w duchu słynnego „Władcy much”, którego bohaterowie stoją już u progu dorosłości.
Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3
Mała sala
• 16.15 Książę i dybuk
• 18.00 Thelma
• 20.15 Muzykanci
Duża sala
• 18.15 Caravaggio – dusza i
krew | Sztuka na ekranie
• 20.00 Kochając Pabla, nienawidząc Escobara
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 A może by tak trójkącik?
• 20.00 A może by tak trójkącik?
Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 8a
• 16.00 Artefakty z Niepodległą
– wykład czwarty: Kościuszko –
artysta
Wykład: prof. dr hab. Waldemar
Okoń / Wstęp wolny, ilość miejsc
ograniczona
Dom Pamięci Żydów Górnośląskich – Gliwice, ul. Księcia Józefa
Poniatowskiego 14
• 12.00 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Życie
pr zechowane. Mieszkańcy
Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego z pomocą Żydom
w czasie II wojny światowej
/ Wstęp wolny, liczba miejsc
ograniczona
• 15.00 Wytrwałość – projekcja
filmu / Wstęp wolny, ilość miejsc
ograniczona

18.06 poniedz.
Klub Studencki Spirala – Gliwice,
ul. Pszczyńska 85
• 19.30 ROAST Szymona Paszka
Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 18.00 A może by tak trójkącik?
• 20.00 A może by tak trójkącik?

19.06 wtorek
Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.15 Książę i dybuk
• 18.00 Thelma
• 20.15 Muzykanci
Duża sala

• 12.30 Zimna wojna – seans
seniora
• 16.30 Momo
• 18.15 Zimna wojna
• 20.00 Kochając Pabla, nienawidząc Escobara
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 A może by tak trójkącik?
• 20.00 A może by tak trójkącik?
Dom Pamięci Żydów Górnośląskich – Gliwice, ul. Księcia Józefa
Poniatowskiego 14
• 18.00 Z cyklu: Szlakiem żydowskich światów na Górnym Śląsku
Kattowitz / Katowice – Wykład:
dr Aleksandra Namysło / Wstęp
wolny, ilość miejsc ograniczona

LAO-CHE – koncert

Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko – Gliwice,
ul. Pszczyńska 85, 17 czerwca (niedziela), godz. 19:00

17.06 niedziela
Centrum Kultury Studenckiej
Mrowisko – Gliwice, ul. Pszczyńska 85
• 19.00 Lao Che – koncert
Teatr Miejski w Gliwicach – ul.
Nowy Świat 55/57
• 18.00 Damy i Huzary / duża
scena
Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Teatralny 1
• 16.00 Bajkowa niedziela
• 19.00 Wiśniowy sad
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 A może by tak trójkącik?
• 20.00 A może by tak trójkącik?

www.gazeta-miejska.pl

Klub Studencki Spirala – Gliwice, ul. Pszczyńska 85,
18 czerwca (poniedziałek), godz. 19:30
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Za nami kolejna edycja ZabrZańskich juwenaliów

Na promenadzie Areny Zabrze stanęła scena...

...a na murawie rywalizowały drużyny poszczególnych wydziałów i Urzędu Miejskiego

Na murawie i na scenie
Były koncerty, otwarte wykłady dla mieszkańców i turniej piłkarski. Zorganizowany w ubiegłym
tygodniu Student Fest przyciągnął tłumy. Większość atrakcji tegorocznej odsłony zabrzańskich
juwenaliów czekała na promenadzie Areny Zabrze.

Student Fest zainaugurował
turniej piłkarski rozegrany na
stadionie przy ul. Roosevelta.
Na murawie starły się ekipy zabrzańskich wydziałów Politechniki
Śląskiej, Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego oraz Urzędu Miejskiego. Najlepsi okazali się samorządowcy.
– To znakomita okazja do lepszego poznania się i integracji
środowisk, zarówno przedstawicieli różnych wydziałów, jak i
miasta – uważa prof. Marek Gzik,
dziekan działającego w Zabrzu
Wydziału Inżynierii Biomedycznej
Politechniki Śląskiej.
– Każdy ośrodek akademicki, a
Zabrze jest ośrodkiem akademickim, ma swoją specyfikę.

Naszą jest to, że obchodzimy te
juwenalia wraz ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym. Łącznie
to ponad trzy tysiące studentów,
a zatem nie jest to mała garstka – podkreśla prof. Krzysztof
Wodarski, dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. – Student Fest to
impreza otwarta i zawsze chętnie
zapraszamy naszych przyjaciół z
innych miast – dodaje.
Na promenadzie Areny Zabrze posłuchać można było koncertów.
Wystąpiły zespoły Flow Up, Klaustrofobia i Farben Lehre. Podczas
Student Festu można było poznać
ofertę poszczególnych wydziałów.
Zorganizowana została także gra
miejska.

Jak zauważa wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski,
miasto wciąż rozwija swoją akademickość. – Największe tradycje
w naszym mieście ma oczywiście
obchodzący w tym roku jubileusz 70-lecia Śląski Uniwersytet
Medyczny. Po przełomie gospodarczym w Zabrzu ulokował się
Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechniki Śląskiej, a w ostatnich latach dołączył do niego
Wydział Inżynierii Biomedycznej
tej uczelni. W naszym mieście
wciąż przybywa więc studentów,
a obecnie myślimy o utworzeniu w Zabrzu kolejnego wydziału Politechniki Śląskiej – mówi
wiceprezydent Zabrza Krzysztof
Lewandowski.
(hm)

WyStAWA Z OKAZjI jUBIleUSZU KONKURSU „KReAtyWNe ZABRZe”

Magiczne zdjęcia miasta
Do 22 czerwca w Miejskim Ośrodku
Kultury w Zabrzu można oglądać
wystawę podsumowującą dotychczasowe edycje konkursu fotograficznego „Kreatywne Zabrze”.
Zgromadzono na niej prace, które zostały nagrodzone w latach
2009-2017.
Celem konkursu „Kreatywne
Zabrze” jest propagowanie,
szczególnie wśród ludzi mło-

dych, sztuki fotografowania,
jako jednej z form artystycznego wyrazu, a jednocześnie
jednego z najlepszych środków
komunikacji międzyludzkiej. Każdej z dotychczasowych edycji
akcji towarzyszyło inne hasło,
zachęcające do wydobycia i zaprezentowania różnych walorów
miasta.
– W roku 2018 jubileuszowa edycja wyjątkowo nie jest opatrzona
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tematem przewodnim. Zamiast
konkursu zaprezentujemy najlepsze prace, które zostały nagrodzone w dziewięciu poprzednich
edycjach, w latach 2009-2017.
Jest wśród nich wiele magicznych
fotografii, ukazujących inne oblicze Zabrza – podkreśla Katarzyna
Flak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu. Wstęp na
wystawę jest bezpłatny.
(hm)

Dziekani zabrzańskich wydziałów i wiceprezydent miasta oficjalnie otwierają Student Fest

ZABRZAńSKA SpółDZIelNIA MIeSZKANIOWA OBcHODZI 60. URODZINy

Festyn dla mieszkańców
Hasło „Mieszkam i żyję bezpiecznie” towarzyszyć będzie rodzinnemu festynowi z okazji 60-lecia
Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Impreza odbędzie się
w sobotę 16 czerwca na terenie
Śląskiego Rancho przy ul. Webera.
Festyn dla mieszkańców Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej rozpocznie się w
południe. Zaplanowano sze-

www.gazeta-miejska.pl

reg atrakcji dla najmłodszych
i nieco starszych uczestników.
Będą dmuchańce, gry i konkursy. Gościem festynu będzie
Jarosław Botor, himalaista,
uczestnik akcji ratunkowej pod
Nanga Parbat. Efektowne pokazy przygotują ratownicy GOPR.
Wykorzystywany na co dzień
sprzęt zaprezentują policjanci
i strażacy. Będzie można się
dowiedzieć, jak udzielić pomocy

ofiarom wypadku drogowego lub
osobie, która spadła z wysokości. Nie zabraknie akcentów muzycznych. Na scenie wystąpią
zespoły Brathanki i Folky Band.
W programie znalazły się także
pokazy Teatru Ognia. Festyn,
który potrwa do godziny 22,
będzie również okazją do wręczenia nagród finalistom konkursu plastycznego „Nasze osiedle
– nasze miejsce na ziemi”. (hm)
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W sobotę 16 czerwca w Zabrzu odbędzie się VII Memoriał im. Zygfryda Tobolewskiego

Memoriał im. Zygfryda Tobolewskiego organizowany jest po raz siódmy

Na parkiecie będzie rywalizować pięć zespołów

OGŁOSZENIE....................................................................................................

Młodzi
szczypiorniści
na parkiecie
Pięć drużyn rywalizować będzie
podczas zaplanowanej na najbliższą
sobotę siódmej edycji Memoriału
im. Zygfryda Tobolewskiego.
W turnieju wezmą udział zawodnicy
rocznika 2004 i 2005 oraz młodsi.
Zawody rozegrane zostaną w Hali
Pogoń przy ul. Wolności w Zabrzu.
Zawody organizowane są dla
uczczenia pamięci zmarłego
w 2010 r. Zygfryda Tobolewskiego, znakomitego bramkarza, trenera i nauczyciela, wielkiej postaci śląskiej piłki ręcznej. – To był
trener bardzo wymagający, trzymający dyscyplinę i zasady. Jednakże
z każdym problemem można było
do niego przyjść i pogadać, czasami lepiej niż z własnym ojcem.
Zawsze potrafił nas zmotywować
i pomagał przejść przez te trudne
dni. Na pewno zostanie na zawsze
w naszych sercach – mówi Marceli Migała, jeden z wychowanków
Zygfryda Tobolewskiego.
W sobotnim turnieju na parkiecie
spotkają się drużyny: KS Forza Wro-

cław, UMKS PMOS Chrzanów, KS
PGE VIVE Kielce, UKS Czwórka Libiąż oraz gospodarz turnieju – SPR
,,POGOŃ 1945” Zabrze. Pierwszy
mecz rozegrany zostanie o godzinie
9.30. Zawody zakończą się o godzinie 15.30. Jak podkreślają organizatorzy turnieju, jego celem jest
popularyzacja i rozwój piłki ręcznej
oraz promowanie Zabrza.
– Chcemy promować aktywne
uprawianie sportu poza zajęciami
szkolnymi i kształtować postawę
kulturalnego kibicowania. Poprzez
zorganizowanie turnieju pragniemy
włączyć się w propagowaną przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki
akcję ,,STOP zwolnieniom z WF-u”
– podkreślają organizatorzy. (hm)

Celem turnieju jest m.in. popularyzacja
piłki ręcznej i zasad fair-play
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