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Centrum
wychodzi
na prostą

9
Jeśli ta inwestycja dojdzie do skutku, będzie
jedną z największych
i najważniejszych w Gliwicach. Powstanie Centrum Przesiadkowego
obok zmodernizowanego dworca kolejowego
znacząco zmieni krajobraz centrum miasta.

125
Z£ +VAT
40 mm

1 modu³ (40x38mm), bez VAT
1 wydanie/1 tydzieñ: 125 z³
2 wydania/2 tygodnie: 225 z³
3 wydania/3 tygodnie: 300 z³
4 wydania/4 tygodnie: 350 z³
Mo¿esz te¿ wykupiæ abonament,
czyli sta³¹ publikacjê w ka¿dym
wydaniu. Koszt za miesi¹c
to 300 z³
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Decyzję
dostarczy
urzędnik

MARIUSZ
ŚPIEWOK
ZAMIAST
PIOTRA
WIECZORKA
WŚRÓD
TRZECH
ZASTĘPCÓW
PREZYDENTA
GLIWIC

Od ubiegłego weekendu mieszkańcy płacący podatek od nieruchomości, podatek rolny lub
leśny otrzymują decyzje o wysokości opłat na ten rok.
Termin wpłaty pierwszej raty
podatków upływa 15 marca.
Jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 zł, to podatek płaci się
jednorazowo właśnie w terminie
pierwszej raty.

ne przez pracowników Urzędu
Miejskiego w dni robocze w godzinach popołudniowych oraz
w soboty od godzin porannych
– zawsze najpóźniej do godziny
20:00. Pracownicy magistratu
nie są uprawnieni do pobierania
należności podatkowych.

Decyzje otrzymają wszystkie
osoby fizyczne będące podatnikami. Gdy nieruchomość objęta jest współwłasnością, swój
egzemplarz decyzji dostaje każdy ze współwłaścicieli. Należy
pamiętać, że wskazany w niej
podatek jest ustalony łącznie dla
wszystkich współwłaścicieli, a
nie odrębnie dla każdego z nich.
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Piotr Wieczorek, I zastępca prezydenta Gliwic, pełniący tę funkcję od 2002 roku, złożył rezygnację
z piastowanego stanowiska. Z nieoficjalnych informacji wynika, że ma to związek z jego stanem zdrowia.
Od 1 lutego pierwszym zastępcą prezydenta Gliwic
jest Adam Neumann, dotychczasowy drugi zastępca
włodarza miasta. Stanowisko
drugiego zastępcy prezydenta
Gliwic objął Mariusz Śpiewok,
dotychczas dyrektor Biura
Związku Subregionu Centralnego, wcześniej był zatrudniony w Urzędzie Miejskim oraz
w Miejskim Zarządzie Usług
Komunalnych.

Aby uniknąć kolejek w kasach
urzędu, warto zapłacić podatek
za pośrednictwem banków.
Od wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki Urzędu
Miejskiego, realizowanych we
wszystkich placówkach ING
Banku Śląskiego S.A., nie są
pobierane dodatkowe prowizje.

(żms)/UM(kik/po)

Decyzje podatkowe są doręczar

Zmiany
na gliwickich
szczytach władzy
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przestrzennego, środowiska,
a także geodetę miasta.
W sferze działań Mariusza
Śpiewoka znajdą się natomiast: Miejski Zarząd Usług
Komunalnych oraz urzędowe

Po zmianach kadrowych
Adam Neumann będzie nadzorował w UM wydziały: architektury i budownictwa, geodezji i kartografii, gospodarki
nieruchomościami, nadzoru
właścicielskiego, planowania
.
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wydziały informatyki, inwestycji
i remontów, przedsięwzięć gospodarczych i usług komunalnych, zamówień publicznych,
Biuro Rozwoju Miasta.
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Niebawem rozpocznie
się kolejny etap inwestycji mającej na celu
zmianę oświetlenia na
ulicach Gliwic na bardziej ekologiczne. Tym
razem przebudowane
zostanie oświetlenie na
ul. Dworcowej.

Fot. M. Baranowski/MSI

LED-owo na Dworcowej

3

Przy ul. Dworcowej, na
odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Jana Pawła II
i Mikołowskiej, zostaną
wymienione oprawy, słupy
oświetleniowe i kable zasilające. Pojawi się nowe,
ledowe oświetlenie, wyglądem nawiązujące do tego
przy ulicach Wyszyńskiego, Strzody, Bojkowskiej,
Pszczyńskiej, Akademickiej,
Kujawskiej i Panewnickiej

oraz na Drogowej Trasie
Średnicowej. Przetarg na
wykonanie robót budowlanych został już ogłoszony.
Oferty można składać do 4
lutego.

Do końca roku
planowana jest
jeszcze budowa nowego oświetlenia

przy ul. Rybnickiej
i Tarnogórskiej.

i koszty konserwacji.

Wartość projektu „Ekoświatło w Gliwicach – Modernizacja i budowa oświetlenia
ulicznego” wynosi 14,1 mln
zł, z czego 4,1 mln zł pochodzi z Unii Europejskiej. Kompleksowa wymiana oświetlenia w Gliwicach ograniczy
zużycie energii elektrycznej

Uporządkuje też miejskie
oświetlenie – na obrzeżach
miasta oraz wzdłuż głównych
szlaków komunikacyjnych
latarnie emitować będą jasne, zimne światło. Z kolei
w ścisłym centrum będzie
ono cieplejsze, niemal pomarańczowe.


(żms)/UM(mf)

Gliwicka firma EMT-Systems
Liderem Polskiego Biznesu!
26 stycznia w Teatrze Wielkim –
Operze Narodowej w Warszawie
odbyła się Wielka Gala Liderów
Polskiego Biznesu, podczas
której Prezes EMT-Systems
Grzegorz Wszołek odebrał Złotą Statuetkę Lidera Polskiego
Biznesu. Celem konkursu organizowanego przez Business
Centre Club jest promocja firm
wyróżniających się dynamicz-

nym rozwojem, wynikami ekonomicznymi oraz zaangażowaniem
w działalność społeczną oraz
charytatywną. Gala co roku gromadzi wielu znamienitych gości
ze świata biznesu, polityki, kultury i nauki.

Tylko w ubiegłym
roku EMT-Systems

Szkolenia w EMT-Systems

05–11.02.2019 (nr 912)

przeszkoliło blisko 9 000 osób.
Kursanci mają do
dyspozycji 25 specjalistycznych, bogato wyposażonych
laboratoriów.

Prezes EMT-Systems odbiera Złotą
Statuetkę Lidera Polskiego Biznesu

Obok popularnych warsztatów
z CNC odbywają się szkolenia z zakresu m.in. hydrauliki
siłowej, pneumatyki, robotyki,
sterowników programowalnych
PLC czy projektowania wspomaganego komputerowo (CAD).
W zeszłym roku powołano także
kursy z druku 3D z indywidualnymi stanowiskami roboczymi
oraz jedyne w kraju szkolenia
z wytwarzania materiałów kompozytowych.
W czasie zajęć wykonywane są
liczne ćwiczenia praktyczne,

www.gazeta-miejska.pl

pomagające nabyć niezbędne
umiejętności techniczne. Żywo
obecna w całokształcie działań firmy jest także koncepcja
Przemysłu 4.0 i rewolucyjnych
zmian, które ze sobą niesie.
Swój sukces EMT-Systems zawdzięcza ciągłemu rozwojowi,
nieustannym poszukiwaniom
nowych rozwiązań oraz pełnemu pasji zespołowi – trenerów
oraz specjalistów zajmujących
się obsługą klienta, którzy
dbają o przyjazną atmosferę
i komfort kursantów. Jest także

barek kawowy, fotel masujący
czy letni grill integracyjny – takie dodatki sprawiają, że nauka
w EMT staje się przyjemnością.
Firma angażuje się również
w działania społeczne – w ramach kampanii „Dzielimy
się wiedzą” zorganizowała
już ponad 50 bezpłatnych
warsztatów technicznych EMT
TOUR; prowadzi także Akademię EMT KIDS z zajęciami dla
dzieci i młodzieży z programowania, robotyki i Minecraft
Education.

GAZETA MIEJSKA Gliwice

fot. materiały EMT-Systems

Gliwiczanie mogą być dumni z tego, w jakim kierunku podążają
firmy z branży nowoczesnych technologii, zlokalizowane na
terenie Nowych Gliwic czy Parku Naukowo-Technologicznego
Technopark Gliwice. Jedną z nich jest Centrum Szkoleń Inżynierskich EMT-Systems – największy i najbardziej kompleksowy
ośrodek szkoleń technicznych w Polsce.
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ogłoszenia drobne

JAK ZAMÓWIÆ OG£OSZENIE DROBNE?
PRZEZ INTERNET

W BIURZE OG£OSZEÑ

Na www.gazeta-miejska.pl wystarczy
wype³niæ formularz og³oszenia i
dokonaæ wp³aty na podane konto.

Zapraszamy do biura og³oszeñ w centrum Gliwic,
przy placu Pi³sudskiego 3. Od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 10-16.00

Przy wielokrotnych
emisjach jeszcze
taniej, od 6 z³otych

...................................................
usługi
ÔÔ !Czyszczenie dywanów (u
klienta lub odbiór) tapicerek.
Sprzątanie. Mycie okien. Firma Blitz. Tel. 32-234-2172,
kom.510-286-736.
Ô ÔElektryk, instalacje
alarmowe, monitoring,
domofony, anteny. Tel.
665 803 424
ÔÔ ELEKTRYK - Pomiary
ochrony przeciwporażeniowej-protokoły. Zaświadczenia dla
energetyki. Podłączenia płyt
indukcyjnych - wpis do gwarancji. Prowizorki budowlane.
Przeróbki instalacji. Usuwanie awarii itd. UPRAWNIENIA

auto-moto

ÔÔ KOMPLEKSOWE REMONTY MIESZKAŃ, ŁAZIENEK:
hydraulika, kafelkowanie,
gładzie, malowanie, elektryka,itp. Tel. 698-264-691.

ÔÔ Protezy zębowe na NFZ bez
kolejek. Tel. 730 710 102.

ÔÔ MEBLE SYSTEMOWE,
KUCHNIE, materace, zabudowy, szafy, rolety. Tel. 32
270-00-09, 695-899-863.

ÔÔ Praca na produkcji -Strefa
Ekonomiczna – 723 190 133.
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ÔÔ Węgiel workowany i luzem,
orzech, ekogroszek, groszek
z KWK Knurów, Sośnica,
Piast, Ziemowit.
Dowóz do klienta 515-191401. www.stalmet-skup.pl

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

ÔÔ Sprzedam mieszkanie
w Zabrzu de Gaulle`a 32a,
50 m2 I piętro, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój, c.o., inst. elektryczna, gazowa tel.601-521582.

.

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

inne

nieruchomości

ÔÔ Szukamy osób do Call
Center! Dostępne projekty:
ankiety, abonamenty telefoniczne, pożyczki pozabankowe, sprzedaż pakietów UPC.
Zadzwoń: 32 706-11-46.
r

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

ÔÔ AUTO-SKUP za gotówką,
każdy stan. Tel. 507-572625

praca

ÔÔ Skup złomu i metali kolorowych, skup akumulatorów,
skup puszek alu, demontaż
konstrukcji stalowych (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.
r

........................................

zdrowie

E+D. Tel. 508-145-905,
www.abirox.pl

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

Koszt tekstowego
og³oszenia drobnego
ju¿ od 12 z³otych
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ÔÔ KUPIĘ książki używane stare nowe Dojadę do
klienta PŁATNE GOTÓWKĄ
662330579.
.
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Redakcja, biuro og³oszeñ
Gliwice, pl. Pi³sudskiego 3
tel. 32 230-84-51
503-10-60-19
Biuro czynne
pn-pt: w godz. 10-16.00
redakcja@gazeta-miejska.pl
www.gazeta-miejska.pl
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Problem w Amoku

Projektor używany do wyświetlania obrazu w dużej
sali kina Amok, trzeba wymienić na nowy – wystąpiła
w nim usterka techniczna, która powoduje, że sceny
z przewagą koloru białego są zażółcone.
Niestety, usterki nie da się
usunąć. – Ten stan potrwa do
czasu zakupu nowego projektora (około miesiąca), o czym
Państwa niezwłocznie poinformujemy – zapewnia obsługa
kina.

Lepiej kupić
niż naprawić

reklama
w Gazecie
Miejskiej

Projektor funkcjonujący obecnie w kinie Amok został zakupiony w 2011 roku za około
pół miliona złotych. Miał być
w owym czasie najnowocześniejszym urządzeniem tego
rodzaju w Polsce. Umożliwiał
wyświetlanie filmów w formacie cyfrowym, w bardzo wysokiej rozdzielczości, a także
w formacie 3D.

38 mm

Jak zapewnia obsługa kina,
wada nie dotyczy re/transmisji
MET Opera i Teatru Bolszoj oraz
niektórych wydarzeń specjalnych.
– Jeżeli uznacie Państwo, że
przeszkadza Wam to w odbiorze filmu, to do 15 minut od
rozpoczęcia projekcji (nie licząc
zwiastunów), można dokonać
zwrotu biletu w kasie kina – informuje kino Amok.

50
Z£ +VAT
40 mm

Niestety, po
8 latach użytkowania uległ
uszkodzeniu,
które próbowano naprawić
wzywając dwa

Oba orzekły, że część, która
się zepsuła to tzw. ‘light engine’, odpowiedzialny za przesyły kolorów.

– U nas konkretnie
zepsuty jest przesył niebieskiego,
co skutkuje tym, ze
sceny z przewagą
bieli są zażółcone
– informuje nas Urszula Biel
z kina studyjnego Amok.

– Naprawa tego jest bardzo droga i realizowana tylko za granicą. Dlatego podjęto decyzję
o zakupie nowego projektora,
co kosztuje około 300 tys. zł.
Pozyskanie takiej kwoty wymaga czasu. Złożyliśmy odpowiednie wnioski. W zeszłym tygodniu
otrzymaliśmy na razie ustną decyzję Polskiego Instytutu Sztuki
Filmowej o przyznaniu do 50%
dofinansowania. Resztę pokryje
nasza firma Teatr Miejski w Gliwicach, którego organizatorem
jest miasto Gliwice – dodaje.
Jak tylko kino Amok otrzyma
decyzję PISF na piśmie, ogłosi przetargi na zakup nowego
urządzenia.

(żms)

1 modu³ (38x40mm), ceny bez VAT
1 wydanie/1 tydzieñ: 50 z³
2 wydania/2 tygodnie: 90 z³
3 wydania/3 tygodnie: 120 z³
4 wydania/4 tygodnie: 140 z³
Mo¿esz te¿ wykupiæ abonament, czyli sta³¹
publikacjê w ka¿dym wydaniu. Koszt za miesi¹c
to 120 z³

KONTAKT: redakcja@gazeta-miejska.pl tel. 32 230-84-51, kom 503 10-60-19, pn.-pt. 10-16.00.
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niezależne od
siebie serwisy.
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Pe³ny CENNIK REKLAM: www.gazeta-miejska.pl/cennik.php
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W KINIE AMOK ZEPSUŁ SIĘ PROJEKTOR
ZA 0,5 MLN ZŁ. NAPRAWA JEST NIEOPŁACALNA
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REGION

Ruszyła kwalifikacja
wojskowa
Tegoroczna kwalifikacja wojskowa obejmująca gliwiczan rozpoczęła się
w poniedziałek, 4 lutego i potrwa ponad 5 tygodni. Później, w II połowie marca, w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień będą musieli
pojawić się mieszkańcy powiatu.
Celem kwalifikacji wojskowej
jest ustalenie zdolności osób
do czynnej służby wojskowej,
wstępnego przeznaczenia osób
do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony,
założenia ewidencji wojskowej
oraz rekrutacji do ochotniczych
form służby wojskowej.

wydziałów medycznych, weterynarii a także
psychologii.

Na komisję mogą stawić się
także osoby, które ukończyły 18
lat życia i zgłosiły się ochotniczo
do pełnienia służby wojskowej,
jeżeli nie posiadają określonej
kategorii zdolności do czynnej
służby wojskowej.

Osoba stająca do kwalifikacji
powinna posiadać ze sobą dokument tożsamości – dowód
osobisty lub paszport oraz zdjęcie wykonane w taki sposób,
jak do dowodu osobistego,
o wymiarach 3 x 4 cm.

Do stawienia się do kwalifikacji
wojskowej wezwani będą mężczyźni urodzeni w 2000 roku,
mężczyźni urodzeni w latach
1995 – 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii
zdolności do czynnej służby
wojskowej, a także osoby urodzone w latach 1998 – 1999
które, zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za
czasowo niezdolne do czynnej
służby wojskowej ze względu
na stan zdrowia.

W przypadku planowanego

niestawienia się na kwalifikację wojskową, najlepiej jest to
zgłosić wraz z uzasadnieniem,
a także dostarczyć dokumenty
potwierdzające przyczynę nieobecności. W kolejnym roku
zostanie ponownie wysłane
wezwanie na komisję. Jeżeli
zaś osoba w wieku kwalifikacyjnym będzie celowo unikać
przybycia do WKU, wówczas
może mieć problemy, takie
jak grzywna lub pozbawienie
wolności.
Wójt, burmistrz lub prezydent
miasta ma obowiązek zlecić
doprowadzenie marudera przez
policję albo nałożyć grzywnę.
W razie dalszego unikania komisji wojskowej, sprawa trafi
do prokuratury. Za uchylanie
się od obowiązku stawiennictwa w WKU można usłyszeć
zarzuty, za które grozi kara
nawet dwóch lat ograniczenia
wolności.

W Wojskowej Komendzie
Uzupełnień stawić się muszą
również kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające wykształcenie przydatne
do czynnej służby wojskowej,
bądź będące w trakcie jego
uzyskiwania.

Harmonogram
i miejsce kwalifikacji
Na obszarze administrowanym
przez WKU Gliwice zostało powołanych pięć powiatowych
komisji lekarskich w ramach
kwalifikacji wojskowej w 2019
roku:

(żms)/WKU Gliwice

Chodzi tu
przede wszystkim o studentki
i absolwentki
GAZETA MIEJSKA Gliwice

Co grozi za
niestawienie
się w WKU

www.gazeta-miejska.pl
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fot. por. Robert Suchy (CO MON)/MON.gov.pl

KTO MUSI STAWIĆ SIĘ
PRZED KOMISJĄ LEKARSKĄ?

reklama
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Zarząd Dróg Miejskich szuka wykonawcy dla nowej
inwestycji, w ramach której
zwiększy się przepustowość
skrzyżowania ulicy Toszeckiej z ulicami Pionierów
i Myśliwską. Projekt zakłada
m.in. wykonanie 2 pasów
ruchu na odcinku tej arterii.

Jeszcze w tym roku powinna
rozpocząć się rozbudowa skrzyżowania ulic Toszecka, Myśliwska i Pionierów. W planach jest
m.in. zmiana jego geometrii
oraz przebudowa sygnalizacji
świetlnej.
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SKRZYŻOWANIE ULIC
TOSZECKA,
PIONIERÓW,
MYŚLIWSKA
ZOSTANIE
PRZEBUDOWANE.
ZMIAN BĘDZIE SPORO

stwa i komfort jazdy na wspomnianym układzie drogowym.
Planowana przez Zarząd Dróg
Miejskich zmiana geometrii
skrzyżowania obejmie poszerzenie wlotów i wylotów, korektę łuków, wykonanie zatoki
autobusowej w miejscu istniejącego przystanku, wykonanie
wysp dzielących na wlotach

Według drogowców, realizacja
ta wpłynie na poprawę przepustowości, wzrost bezpieczeń.
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fot. 24gliwice.pl

Spore zmiany
na Toszeckiej
przewidziano zmianę organizacji ruchu – kierowcy wyjeżdżający na skrzyżowanie z tej
drogi będą mogli wybrać pas

ul. Toszeckiej, przebudowę
istniejących ciągów pieszych,
a także budowę odcinków dróg
rowerowych.

do skrętu w lewo oraz pas do
jazdy prosto i w prawo.


(żms)

Po zakończeniu inwestycji kierowcy opuszczający skrzyżowanie, wjeżdżający w ulicę Toszecką w obu kierunkach (w stronę
Toszka oraz w stronę centrum
Gliwic) będą mieli do dyspozycji
po 2 pasy ruchu. Natomiast ci,
którzy będą chcieli na nie wjechać, w zależności od kierunku
dalszej jazdy ustawią się na 3
pasach do jazdy w lewo, prosto, a także prosto i w prawo
(na obu wlotach skrzyżowania).
Również na ulicy Pionierów
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Dystrybutor
Gazety Miejskiej
w Twoim punkcie?
Dysponujesz miejscem w lokalu
o du¿ym natê¿eniu ruchu,
gdzie pojawia siê kilkaset osób dziennie?
Jeœli spe³ni nasze warunki techniczne,
mo¿emy do niego wstawiæ gazetnik.
Bezp³atnie.
Czekamy na propozycje: redakcja@gazeta-miejska.pl
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Centrum Przesiadkowe
wychodzi na prostą

To już pewne – Mostostal Zabrze
Biprohut S.A. dokończy projektowanie Centrum Przesiadkowego. Miasto
zawarło umowę ze spółką pod koniec
stycznia. Daje to realną szansę na złożenie wniosku o dofinansowanie unijne i dalszą realizację tej inwestycji.

Na wykonanie
całości zadania związanego
z projektowaniem Centrum
Przesiadko-

wego w Gliwicach firma ma
25 tygodni od
dnia podpisania
umowy.
Przypomnijmy, dokończenie
dokumentacji projektowej dla
tej inwestycji zlecono Biprohutowi po tym, jak w listopadzie miasto zerwało umowę
z wybranym w przetargu wykonawcą, firmą Pas Projekt
z Nadarzyna, zarzucając jej
nierzetelność i opóźnienia.
Przedsiębiorca ten złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, jednak zostało ono
oddalone – tym samym postępowanie w KIO rozstrzygnięto
na korzyść Magistratu.

05–11.02.2019 (nr 912)

Perturbacje z projektantem przyczyniły się do wydłużenia okresu
przygotowania dokumentacji,
co spowodowało, że możliwość
terminowego wnioskowania Gliwic o dofinansowanie unijne dla
inwestycji stanęła pod znakiem
zapytania. Na szczęście dla
magistratu, 9 stycznia Zarząd
Województwa Śląskiego podjął
decyzję o przesunięciu ostatecznej daty składania wniosków na
koniec marca.

Nowoczesne Centrum Przesiadkowe skupi wszystkie
środki transportu miejskiego
w jednym miejscu, zgodnie
z założeniem – podniesie także standard obsługi i usprawni
przemieszczanie się podróżnych. W ramach inwestycji powstanie m.in. nowy dworzec
autobusowy z zadaszeniem
wraz z budynkiem głównym,
budynkiem pomocniczym i tunelem. Będzie to obiekt zintegrowany z dworcem kolejowym
systemem stacji autobusów
miejskich, regionalnych i międzynarodowych, z parkingami
dla samochodów i rowerów

oraz zapleczem komercyjnym.

Ścisłe centrum
Gliwic zyska
nowe oblicze
– w ramach inwestycji zostaną
zmodernizowane i przebudowane sąsiednie
ulice, a także
plac Piastów.
Przewidziano przebudowę ul.
Bohaterów Getta Warszawskie-

go wraz z odcinkiem ul. Zwycięstwa, placu Piastów i odcinka
ul. Piwnej, ul. Składowej z fragmentem ul. Warszawskiej, ul.
Okopowej, ul. Na Piasku i placu przed dworcem PKP oraz
fragmentu ul. Tarnogórskiej.
Na przedłużeniu ul. Udzieli zaplanowano ciąg dla pieszych
i rowerów, łączący okolice ulic
Kolberga i Tarnogórskiej z Centrum Przesiadkowym. Zaplanowano także ścieżkę rowerową
łączącą trasę rowerową Centrum – Sośnica z drogami rowerowymi na terenie Centrum
Przesiadkowego, wykonanie
zadaszonych parkingów dla
jednośladów oraz stacji wypożyczalni rowerów.


(żms)/MSI

Inwestycja,
która zmieni
miasto

fot. M.Baranowski/MSI,

Głównym zadaniem Mostostalu
Zabrze Biprohut będzie dokończenie dokumentacji projektowej, w tym przygotowanie i przekazanie do 20 marca projektów
budowlanych, dokumentacji
ZRID i dokumentacji zgłoszeniowej, umożliwiających Miastu
Gliwice zdobycie wielomilionowej
dotacji z Unii Europejskiej na budowę Centrum Przesiadkowego.
Chodzi o kwotę około 130 mln
złotych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

wanego dworca kolejowego
znacząco zmieni krajobraz
centrum miasta.

Budowa Centrum Przesiadkowego będzie jedną z największych i najważniejszych
inwestycji w Gliwicach. Jego
powstanie obok zmodernizo-

www.gazeta-miejska.pl
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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.
6.02 środa
Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Teatralny 1
• 19.00 Dziennik Anny Frank
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala
• 15.15 Arktyka
• 17.00 Siłaczki
• 18.15 Arktyka
• 20.00 Anioł
Duża sala
• 12.30 Roma
• 15.30 Dom, który zbudował
Jack
• 18.15 Powrót Bena
• 20.15 Roma
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Tajemnice Silver Lake
• 20.00 Tajemnice Silver Lake

7.02 czwartek
Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Teatralny 1
• 19.00 Źli Żydzi
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 15.15 Arktyka
• 17.00 Siłaczki
• 18.15 Arktyka
• 20.00 Anioł
Duża sala
• 15.30 Dom, który zbudował
Jack
• 18.15 Powrót Bena
• 20.15 Roma
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Tajemnice Silver Lake
• 20.00 Tajemnice Silver Lake

Dom Pamięci Żydów Górnośląskich - Gliwice, ul. Księcia Józefa
Poniatowskiego 14
• 18.00 Z cyklu: Szlakiem żydowskich światów na Górnym Śląsku
Nicolai / Mikołów - Wykład: Marcin Piechula / Wstęp wolny, liczba
miejsc ograniczona

8.02 piątek

Duża sala
• 15.30 Green Book
• 18.00 Maria, królowa Szkotów
• 20.15 Green Book
Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 18.00 Anioł
• 20.00 Anioł

Dom Muzyki i Tańca – Zabrze, ul. Gen. de Gaulle’a 17
8 lutego (piątek), godz. 19.00

Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 8a

Filharmonia Zabrzańska - Park
Hutniczy 7
• 18.00 Koncert karnawałowy„Śpiewnik - byłas serca biciem"
- polskie przeboje.
Dom Muzyki i Tańca - Zabrze, ul.
ul. Gen. de Gaulle’a 17
• 19.00 Narodowy Balet Gruzji
„Sukhishvili”
Stacja Artystyczna RYNEK - Gliwice, Rynek 4-5
• 18.00 Poltuguesa - polska Portugalka - spotkanie z cyklu "Świat
stoi otworem" / Wstęp wolny
CK Wiatrak - Zabrze, ul. Wolności 395
• 20.00 Nocny Kochanek - koncert
Kopalnia Guido - Zabrze, ul. 3
Maja 93
• 19.00 Amigos - koncert
Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Teatralny 1
• 19.00 Związek otwarty
• 19.15 Źli Żydzi
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 15.15 Roma
• 17.45 Anioł
• 20.00 DKF Trans: Seans niespodzianka

• 17.00 Promocja książki Przemysława Nadolskiego Dzieje Kanału
Kłodnickiego i Gliwickiego - Spotkanie z autorem, Przemysławem
Nadolskim, poprowadzi Damian
Recław – kierownik Działu Historii Muzeum w Gliwicach / Wstęp
wolny, liczba miejsc ograniczona

9.02 sobota

Stacja Artystyczna RYNEK – Gliwice, Rynek 4-5;
8 lutego (piątek), godz. 18.00

Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1

Klub Studencki Spirala - Gliwice,
ul. Pszczyńska 85
• 20.00 Der Bunker X Digital Riot

Gliwice,
ul. Dolnych Wałów 3

8 lutego, godz. 20.00

Film zagadka | DKF Trans

Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 19.00 Tchnienie - spektakl /
mała scena
Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 18.00 Anioł
• 20.00 Anioł

Kino studyjne Amok

DKF Trans zaprasza na pokaz niespodziankę. Nie ujawnimy
Wam tytułu filmu przed pokazem. Dopiero na sali kinowej
dowiecie się, co to za film ;)
• 19.00 Ku Klux Klan W Krainie
Miłości - komediodramat

Kino studyjne Amok
Gliwice,
ul. Dolnych Wałów 3

Arktyka

5–7 lutego
godz. 15.15; 18.15
9 lutego
godz. 20.00
12–14 lutego
godz. 20.00
15–16 lutego
godz. 16.00

dramat I Islandia
reż. Joe Penna

W Arktyce temperatura może spaść do -70 stopni
Celsjusza. Na tej wrogiej, lodowatej pustyni, z dala
od cywilizacji, na ratunek czeka samotny człowiek,
jedyny pasażer rozbitego samolotu. Szanse na
pomoc maleją i bohater filmu staje przed decyzją:
czy pozostać we względnie bezpiecznym obozie,
gdzie nauczył się walczyć z chłodem, burzami i polować na niedźwiedzie polarne, czy też rozpocząć
śmiertelną wędrówkę przez nieznane.

GAZETA MIEJSKA Gliwice
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Klub Studencki Spirala – Gliwice, ul. Pszczyńska 85
9 lutego (sobota), godz. 20.00
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9.02 sobota
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 15.15 Roma
• 17.45 Anioł
• 20.00 Arktyka
Duża sala
• 15.30 Green Book
• 18.00 Maria, królowa Szkotów
• 20.15 Green Book

Początek XVIII wieku. Anglia jest w stanie wojny z Francuzami, ale uwagę dworu
pochłaniają wyścigi kaczek i pojawienie się na rynku ananasów. Na tronie zasiada schorowana królowa Anna (Olivia Colman), a krajem zamiast niej rządzi jej
bliska przyjaciółka, lady Sarah (nagrodzona Oscarem Rachel Weisz). Z podziwu
godnym oddaniem dogląda ona przy tym rozkapryszonej i porywczej królowej.
Na dwór przybywa nowa służąca Abigail (nagrodzona Oscarem Emma Stone),
która swym urokiem oczarowuje Sarah. Sarah bierze Abigail pod swoje skrzydła,
a Abigail dostrzega w tym szansę na powrót do swych arystokratycznych korzeni. Ponieważ sprawy polityczne i prowadzenie wojny coraz bardziej pochłaniają
Sarah, Abigail stopniowo zajmuje jej miejsce u boku królowej Anny. Rozkwitająca
przyjaźń z królową daje Abigail szansę na spełnienie swoich ambicji. Dziewczyna dochodzi więc do wniosku, że nie pozwoli, aby ktokolwiek lub cokolwiek
– czy byłaby to kobieta, mężczyzna, polityka czy królik – stanęło jej na drodze.

10.02 niedziela
Kopalnia Guido - Zabrze, ul. 3
Maja 93
• 18.00 Koncert Józefa Skrzeka
Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 18.00 Tchnienie - spektakl /
mała scena
Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 18.00 Ku Klux Klan W Krainie
Miłości
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 15.00 Kacper i Emma - zimowe
wakacje
• 16.30 Biuro Detektywistyczne
Lassego i Mai. Pierwsza tajemnica
• 18.15 Wicher
• 20.15 Anioł
Duża sala

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Anioł
• 20.00 Anioł

11.02 poniedz.
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 16.00 Stateczek Eliasz - Bajkowe ferie w Romie
• 18.00 Anioł
• 20.00 Anioł
• 16.00 Sylfida | Balet Teatru
Bolszoj
• 18.15 Maria, królowa Szkotów
• 20.30 Green Book

12.02 wtorek
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4

• 16.00 Stateczek Eliasz - Bajkowe ferie w Romie
• 18.00 Anioł
• 20.00 Anioł
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3
Mała sala
• 15.15 Anioł
• 17.30 Roma
• 20.00 Arktyka
Duża sala
• 10.00 Biuro Detektywistyczne
Lassego i Mai. Pierwsza tajemnica
• 12.30 Green Book - seans seniora
• 16.00 Powrót Bena
• 18.00 Maria, królowa Szkotów
• 20.15 Green Book

Kopalnia Guido – Zabrze, ul. 3 Maja 93
8 lutego (piątek), godz. 19:00 (zjazdy pod ziemię od godz. 18.00)

CK Wiatrak, Zabrze, ul. Wolności 395;
8 lutego (piątek), godz. 20.00
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Kopalnia Guido – Zabrze, ul. 3 Maja 93
10 lutego (niedziela), godz. 18:00 (zjazdy pod ziemię od godz. 17.00)

www.gazeta-miejska.pl

GAZETA MIEJSKA Gliwice

12

promocja

1/4 strony

w GAZECIE
MIEJSKIEJ Gliwice
1/4 strony (128x164mm), ceny bez VAT

Z£ +VAT

Mo¿esz te¿ wykupiæ abonament, czyli sta³¹
publikacjê w ka¿dym wydaniu. Koszt za miesi¹c
to 720 z³

164 mm

300

1 wydanie/1 tydzieñ: 300 z³
2 wydania/2 tygodnie:540 z³
3 wydania/3 tygodnie: 720 z³
4 wydania/4 tygodnie: 840 z³

INNE FORMATY REKLAM

450
Z£+23%VAT

220

Z£+23%VAT

128 mm

CA£A STRONA
260x332mm

1/2 STRONY

260x164mm

1/8 STRONY
128x80mm

750
Z£ +23%VAT

RABATY
za wznowienie
reklamy
.................................
2x -10%
3x -20%
4x -30%
abonament -40%

KONTAKT: redakcja@gazeta-miejska.pl tel. 32 230-84-51, kom 503 10-60-19, pn.-pt. 10-16.00
Pe³ny CENNIK REKLAM: www.gazeta-miejska.pl/cennik.php

GAZETA MIEJSKA Gliwice

www.gazeta-miejska.pl

05–11.02.2019 (nr 912)

