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– Ten zespół budynków prezentuje
niezaprzeczalną wartość historyczną
i architektoniczną, prosimy o szybką
interwencję i objęcie go ochroną
konserwatorską – czytamy w apelu
do Śląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków,
podpisanym przez grupę śląskich
architektów i historyków sztuki.
Architekci domagają się objęcia
kamienic ochroną konserwatorską.
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Cena gazety
z dodatkiem 1 zł

Czy kamienice przy ul. Kościuszki, doprowadzone
do ruiny przez lata zaniedbań, uda się
uratować przed wyburzeniem?

W obronie
kamienic

125
Z£ +VAT
40 mm

Bez dodatku GAZETA BEZPŁATNA
dostępna w wyznaczonych punktach.

usługi, auto-moto,
zdrowie, inne

1 modu³ (40x38mm), bez VAT
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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

www.gazeta-miejska.pl

GAZETA MIEJSKA Gliwice

2

reklama

GAZETA MIEJSKA Gliwice

www.gazeta-miejska.pl

09–15.04.2019 (nr 921)

reklama

09–15.04.2019 (nr 921)

www.gazeta-miejska.pl

3

GAZETA MIEJSKA Gliwice

4

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.
ÔÔ ELEKTRYK – Pomiary
ochrony przeciwporażeniowej-protokoły. Zaświadczenia dla
energetyki. Podłączenia płyt
indukcyjnych - wpis do gwarancji. Prowizorki budowlane.
Przeróbki instalacji. Usuwanie awarii itd. UPRAWNIENIA
E+D. Tel. 508-145-905,
www.abirox.pl
ÔÔ RTV NAPRAWA DOMOWA.
32 279-42-79, 605-285-957.

praca

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

ÔÔ Do 7000 zł - zbrojarz cieśla murarz - complex-budownictwo.pl, 574 749 899.

ÔÔ OPIEKA NAD GROBAMI
mycie sprzątanie jednorazowe
i cykliczne tel 883-694-049.
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.

nieruchomości

Redakcja, biuro og³oszeñ
Gliwice, pl. Pi³sudskiego 3
tel. 32 230-84-51
503-10-60-19
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ÔÔ Zarób więcej niż w Polsce!
Pracuj jako opiekun/ka
seniorów w Niemczech. Nie
znasz niemieckiego? Nauczymy Cię! Gliwice, ul. Na piasku
3/1 Tel. 519 690 433.
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ÔÔ Zatrudnimy kwalifikowanych pracowników ochrony
z pozwoleniem na broń. 32
330-80-12, kadry@certum-ochrona.pl

zdrowie
ÔÔ Protezy NFZ bez kolejek. Naprawy ekspresowe.
NARKOZA - protezy natychmiastowe. DENTINAL, ul. Dolnych
Wałów 20. 322313995,
505019324.

inne
ÔÔ BOUTIQUE LAPLAYA78,
odzież dla kobiet z klasą
i inne. Gliwice, Okrzei 11. Tel.
601-490-293.
ÔÔ KUPIĘ książki używane
stare nowe Dojadę do
klienta PŁATNE GOTÓWKĄ
Tel. 662 330 579.

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

ÔÔ Warsztat samochodowy
AUTO-PŁOŃSKI zatrudni
elektryka. Gliwice, Andersa
66, tel. 601862828.

Koszt tekstowego
og³oszenia drobnego
ju¿ od 12 z³otych

.

ÔÔ Kupię radia, wzmacniacze,
kolumny itp. Kolejki PIKO,
HO, TT. Tel. 607-912-559.
ÔÔ Węgiel workowany i luzem,
orzech, ekogroszek, groszek
z KWK Knurów, Sośnica,
Piast, Ziemowit. Dowóz do
klienta 515-191-401. www.
stalmet-skup.pl
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Przebudowa
coraz bliżej

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na wykonanie
dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa w Gliwicach”.
Zleceniobiorca wyłoniony w postępowaniu ma skupić
się na wizji tej drogi wskazanej przez zamawiającego.
Chociaż firma PROjARCH przygotowała 6 koncepcji zagospodarowania reprezentacyjnej
ulicy naszego miasta, nie poddano ich konsultacjom społecznym. Urzędnicy sami wybrali
wariant, który ich zdaniem jest
najkorzystniejszy. Teraz przystąpili do jego dalszej realizacji.

W poniedziałek w biuletynie informacji
publicznej
Zarządu Dróg
Miejskich
opublikowano ogłoszenie
o poszukiwaniu
wykonawcy dla
tej inwestycji.

– Podstawą wyjściową
do opracowania dokumentacji jest koncepcja (…) we wskazanym
przez Zamawiającego
wariancie. (…) Zamawiający pozostaje
otwarty na zmiany

w przypadku przedstawienia propozycji mającej wpływ na bardziej
racjonalne zagospodarowanie przestrzeni
pasa drogowego na
wskazanym odcinku
– czytamy w specyfikacji istot-

nych warunków zamówienia.
Z powodu zagęszczenia infrastruktury administrowanej przez
różne podmioty, wykonawca dokumentacji będzie musiał wziąć
pod uwagę inne zrealizowane
bądź zaplanowane realizacje,
jak budowa Centrum Przesiadkowego wraz z przebudową placu Piastów, a także zaplanować

Z podobną sytuacją musiał
zmierzyć się wykonawca dokumentacji projektowej dla ulicy
Jagiellońskiej. Ze względu na
istniejącą tam infrastrukturę
teletechniczną, rozpoczęcie
remontu tej drogi odsuwano
w czasie.

wiz. PROjARCH

Przedmiot zamówienia obejmuje
przygotowanie wielobranżowej
dokumentacji projektowej dla
przebudowy ul. Zwycięstwa na
odcinku od Rynku do skrzyżowania z ul. Dubois na potrzeby
zgłoszenia robót budowlanych.

09–15.04.2019 (nr 921)

gowe, odwodnienia, sieci:
wodociągowa,
Pod uwagę
gazowa, kable
będą brane w
tym przypadku energetyczne,
urządzenia dro- sieci teletechniczne i kanał
zabezpieczony
na potrzeby
ZDM.

przebudowy i zabezpieczenia
elementów kolidujących z realizacją zadania.

www.gazeta-miejska.pl

Niestety, już po przystąpieniu do inwestycji okazało się,
że w jezdni znajduje się nieuwzględniony wcześniej przewód energetyczny. Stał się on
przyczyną wstrzymania prac.
Stan ten niestety utrzymuje
się do dzisiaj.
Żaneta Mrozek-Siewierska

GAZETA MIEJSKA Gliwice

Fot. ŁG/24gliwice.pl

ZDM SZUKA WYKONAWCY DOKUMENTACJI DLA PRZEBUDOWY
UL. ZWYCIĘSTWA. OD RYNKU DO UL. DUBOIS
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Miasto dołoży
do remontów
zabytkowych świątyń

300 tys. zł dla
Bartłomieja
Kościół św. Bartłomieja to
jedna z najstarszych świątyń
w naszym mieście – został
wzniesiony w XIII wieku. Kompleksowa renowacja obiektu rozpoczęła się w 2009 r.
Dotychczas wykonano m.in.
kapitalny remont dachu polegający m.in. na naprawie
więźby dachowej i wymianie
pokrycia z gontu, osuszono
zawilgocone mury kościoła,
naprawiono spękane ściany
i sklepienia, oczyszczono elewację frontową wieży i odbudowano fragmenty murowanego ogrodzenia.
Prace te zostały sfinansowane
zostały ze środków parafialnych

Fot. ŁG/24gliwice.pl

450 tys. zł
z miejskiego budżetu
zostanie
przeznaczone na
dofinansowanie
remontów
w dwóch
zabytkowych kościołach.
To o 150
tys. zł więcej niż
w ubiegłym
roku. Przez
minione
lata miasto wydało
na ten cel
łącznie
3,8 mln zł.

Podczas ostatniej sesji radni
podjęli decyzję o udzieleniu
finansowego wsparcia prac
w Katedrze św. Apostołów
Piotra i Pawła oraz kościele
św. Bartłomieja. Świątynie
są wpisane do rejestru zabytków, co umożliwia samorządowi przekazywanie im
dotacji na remont z budżetu
miejskiego.

oraz dzięki wsparciu Miasta
Gliwice (miasto przeznaczyło
też 7 320 zł na opracowanie
ekspertyzy geotechnicznej i budowlanej określających stan
techniczny obiektu i zakres
prac niezbędnych dla jego
ratowania). Udział w finansowaniu prac miał też Urząd
Marszałkowski i Wojewódzki
Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach.

W tym roku 300 150 tys. zł
W tym roku
tys. zł z miej- dla Katedry
150 tys. zł
skiego budżetu Kościół Katedralny pw. św.
z miejskiego
zostanie prze- Apostołów Piotra i Pawła wznie- budżetu zostanie
siono w latach 1896-1900
znaczone na
przeznaczone
według projektu prof. Brunona
W świątyni znajdują się
odbudowę frag- Heera.
na konserwację
najlepsze na Górnym Śląsku
mentu murowa- organy firmy Rieger-Mocker. elewacji wieży
się tam liczne recinego ogrodze- Odbywają
kościoła,
tale organowe i koncerty.
nia kościoła od Remont kościoła trwa w etapach
za wyjątkiem
strony północ- od połowy minionej dekady. fragmentu od
przy finansowym
no-wschodniej. Dotychczas,
strony dachu.
wsparciu miasta (w wysokości
Jak wynika z ekspertyzy budowlanej, kamienne mury
wokół kościoła są w bardzo
złym stanie technicznym i od
kilku lat są sukcesywnie naprawiane i odtwarzane między
innymi dzięki dotacji z budżetu
miasta. Remont pozostałych
fragmentów muru przełożono
na kolejne lata.

900 794 zł) wykonano remont
części elewacji wieży zabytkowej
świątyni, remont części elewacji
bocznych od strony północnej
i południowej oraz trzy etapy
remontu elewacji prezbiterium.
Wcześniej – w latach 20072009 – parafia otrzymała również dotację z budżetu miasta
(232 792 zł) na remont zabytkowych organów.

DTŚ
do naprawy

– Zawężenie pasów ruchu,
ograniczenie prędkości zostały wprowadzone w środę, 3
kwietnia na odcinku Drogowej
Trasy Średnicowej. Na wysokości wiaduktu przy ul. Wschodniej rozpoczęły się tam roboty
gwarancyjne związane z naprawą obiektu – poinformowała
Jadwiga Jagiełło-Stiborska,
rzeczniczka ZDM.

Fot. MF/24gliwice.pl

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach poinformował o utrudnieniach, z jakimi
przez najbliższy miesiąc muszą liczyć
się kierowcy podróżujący „średnicówką”. W rejonie granicy z Zabrzem prowadzone są roboty drogowe.

GAZETA MIEJSKA Gliwice

Naprawiony zostanie mur
konstrukcyjny i ceglane lico,
wykonane będzie nowe spoinowanie. Prace zaplanowano
na drugi i trzeci kwartał roku.
Koszt inwestycji oszacowano
na 1,1 mln zł. Remont będzie
kontynuowany przez kilka kolejnych lat.

(żms)/UM(mf)

www.gazeta-miejska.pl

Na czas prac wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu.
Dwa pasy w kierunku Katowic
są wyłączone, kierowcy jadą tylko jednym pasem. W kierunku
centrum Gliwic, zamknięty został
lewy pas ruchu.


(żms)/ZDM Gliwice

09–15.04.2019 (nr 921)

reklama

09–15.04.2019 (nr 921)

www.gazeta-miejska.pl

7

GAZETA MIEJSKA Gliwice

gliwice

Architekci
bronią
kamienic

– Ten zespół budynków prezentuje niezaprzeczalZespół trzech budynków mieszkaniowych przy ul. Kościuszki 42-46 powstał w latach 20.
ną wartość historyczną i architektoniczną, prosimy
XX wieku (według projektu niemieckiego architekta Hansa von Poellnitz). Został zbudowany
dla pracowników koncernu rodziny Ballerstremów. W kamienicy pod obecnym numerem
o szybką interwencję i objęcie go ochroną konser42 mieszkał m.in. Karl Schabik – radca budowlany Gliwic w latach 1919-1945.
watorską – czytamy w apelu do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków podpisanym
dotychczas użytko- fakt, że należycie użytkowany jest za to stanowisko gliwickiego
budynek mieszkalny przy ul. magistratu.
przez grupę śląskich architektów i historyków sztuki. wanych przez Szpital Kościuszki 42 należący do

Oba budynki zostały doprowadzone do fatalnego stanu
technicznego, a kamienica
oznaczona numerem 46 grozi
zawaleniem i – jak wskazują
urzędnicy – nadaje się do rozbiórki (budynek ma zarwane
stropy i dach). Nic dziwnego, że
w opiniach Czytelników pojawiły
się pytania o wskazanie winnego doprowadzenia kamienic do
ruiny. Sęk w tym, że właścicielem kamienicy jest… miasto,
a wcześniej, przez wiele lat nieruchomości były dzierżawione
przez miejski szpital – czyli

spółkę komunalną ze 100%
udziałem Miasta Gliwice.

zarządzana w ramach dzierżawy przez szpital aż do drugiej
połowy 2018 roku.

Zrujnowana kamienica pod numerem 46, do 2004 roku była
siedzibą szpitalnego Oddziału
Dermatologii.

– Należy podkreślić,
że bardzo zły stan
techniczny budynków

Po likwidacji placówki, budynek
od ponad dekady
stoi pusty, choć
pierwotnie magistrat chciał tam
stworzyć mieszkania komunalne.

Tak się jednak nie stało,
a formalnie kamienica była

Pierwszy
taki zabieg
na świecie

7-letni chłopiec przez 6 lat
czekał na powrót do zdrowia
po tym, gdy mając zaledwie
rok połknął granulat ługu sodowego. Lekarze z gliwickiego
Centrum Onkologii wykonali
u niego pierwszy na świecie
złożony przeszczep tkankowy
w obrębie głowy i szyi.
GAZETA MIEJSKA Gliwice

Miejski nr 4 spowodowany jest wieloletnimi zaniedbaniami,
nie zaś ogólną kondycją budynków

– wskazują autorzy apelu do
ŚWKZ. – Dowodem na to jest

Doprowadzona do
ruiny kamienica
nadaje się zdaniem
urzędników tylko
do wyburzenia.

Wspólnoty Mieszkaniowej,
jest obecnie w bardzo dobrym
stanie technicznym – dodają.

Pismo do konserwatora podpisało kilkunastu naukowców i architektów m.in. Łukasz Galusek
z Międzynarodowego Centrum
Kultury w Krakowie, Ewa Chojecka (historyk sztuki), Aneta
Borowik (była wojewódzka konserwator zabytków), Iga Herok-Turska (Instytut Dokumentacji
Architektury Biblioteki Śląskiej)
Magdalena Żmudzińska-Nowak, Justyna Swoszowska
(Politechnika Śląska). Architekci
domagają się objęcia kamienic
ochroną konserwatorską (obecnie zespół budynków znajduje
się jedynie w strefie pośredniej
ochrony konserwatorskiej).
Konserwator na razie nie ustosunkował się do apelu. Znane

– Nie będziemy dochodzić odszkodowania od dzierżawcy
ani też wskazywać winnych zaniedbań, które spowodowały
zniszczenie budynków – krótko
komentuje Marek Jarzębowski, rzecznik prasowy prezydenta Gliwic.
Jaka będzie przyszłość budynków i czy winny zaniedbań
zostanie wskazany, okaże się
w najbliższych miesiącach. Na
razie urzędnicy będą próbowali
sprzedać zaniedbane nieruchomości. W ciągu najbliższych
dwóch miesięcy powinno zostać rozstrzygnięte postępowanie przetargowe. Nieruchomość
(kamienice nr 44 i 46) wyceniono
na 1,2 mln złotych. Do sprawy
będziemy wracać.
Michał Szewczyk

CHŁOPCZYK
POŁKNĄŁ ŻRĄCY GRANULAT

fot. MSI

Ich pismo to reakcja na plan
sprzedaży przez miasto dwóch
kamienic przy ul. Kościuszki
44 i 46, o którym informowaliśmy w lutym na łamach Gazety
Miejskiej.

fot. 24gliwice.pl
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Wyjątkowość tego zabiegu polega na tym, że była to rozległa transplantacja narządów
szyi połączona z przeszczepieniem zmodyfikowanego
szpiku w celu całkowitego lub
częściowego wyeliminowania
konieczności leczenia immunosupresyjnego zapobiegającego odrzuceniu przeszczepionych narządów i tkanek.

Pacjentem,
u którego wykonano ten zabieg,
jest siedmioletnie
dziecko, które
sześć lat temu
połknęło granulat

www.gazeta-miejska.pl

ługu sodowego,
tzw. kreta.
W wyniku tego nieszczęśliwego wypadku martwicy uległy u
niego: nasada języka, krtań,
gardło, tchawica, przełyk aż
do poziomu żołądka. Od tego
momentu chłopiec nie jadł
pokarmów stałych (żywiony

był wyłącznie dojelitowo) i
oddychał przez rurkę tracheostomijną. Ze względu na
wiek pacjenta, zabieg odbył
się w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu (Centrum
Onkologii nie posiada oddziału pediatrycznego).



(żms)/Centrum Onkologii
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Tu powstanie nowe osiedle
Na działce między ulicami Andersa a Sowińskiego
wkrótce może powstać nowe
osiedle mieszkaniowe. Teren
został już uporządkowany,
wycięto drzewa i krzaki.

– dodają urzędnicy.

– Wystąpiono
o pozwolenie na
budowę dwóch

O samej inwestycji wiadomo
jednak niewiele.
– Deweloper chce tu budować
mieszkania – informuje biuro
prasowe prezydenta Gliwic.

Fot. MF/24gliwice.pl

budynków mieszkalnych wielorodzinnych z infrastrukturą
i zagospodarowaniem terenu (I etap
inwestycji). Obecnie
postępowanie na
wniosek inwestora
jest zawieszone

Nieruchomość vis a vis dyskontów spożywczych Lidl
i Biedronka, przez lata była
niezagospodarowana. Jest to

Przebywali w nim
więźniowie wielu
narodowości: Polacy, Węgrzy, Żydzi,
Rosjanie, Francuzi.

jednak teren z interesującą
– i trudną zarazem – przeszłością. Choć o jego historii
informuje pamiątkowy obelisk,
mało kto wie, że w trakcie II
Wojny Światowej znajdował się
tutaj podobóz IV KL Auschwitz
(jeden z czterech nazistowskich podobozów zlokalizowanych w Gliwicach).
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Obecnie na części terenu obozowego znajdują się ogródki
działkowe „Biała róża”. Na
pozostałym, odsłoniętym przez
dewelopera terenie z łatwością
można dostrzec charakterystyczne słupy ogrodzeniowe. Nie ma
jednak pewności czy są to słupy
pamiętające tragiczne wojenne
wydarzenia.

(msz)

Zatrudniano ich m.in. przy budowie ogrodzenia z drutu kolczastego oraz baraków, w tym kuchni,
łaźni oraz latryn. Pracowali także
w warsztatach zajmujących się
przeróbką silników do ciężarówek wojskowych oraz w porcie
nad Kanałem Gliwickim. W przed-

Według relacji Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau,
podobóz powstał w miejscu
koszar wznoszonych przez Wehrmacht w 1944 roku.
r

dzień ewakuacji w obozie przebywało 444 więźniów. W styczniu
1945 roku większość z nich
została wyprowadzona z obozu.
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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.
10.04 środa

12.04 piątek

13.04 sobota

Hala Arena Gliwice - Akademicka 50
• 18.00 Kwalifikacje do Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej 2020 - Mecz Polska vs
Niemcy

Dom Muzyki i Tańca - Zabrze, ul.
ul. Gen. de Gaulle’a 17
• 19.00 Żona potrzebna od zaraz

CK Wiatrak - Zabrze, ul. Wolności 395
• 20.00 Marduk, Valkyrja, Attic
- koncert

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3
Mała sala:
• 16.00 Złodziejaszki
• 18.15 Wspomnienie lata
• 20.00 Schyłek dnia
Duża sala:
• 12.30 Wspomnienie lata - seans
seniora
• 16.00 Ciemno, prawie noc
• 18.15 Przedszkolanka
• 20.00 Przemytnik
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Ogród rodzinny: Przyjaciel
• 20.00 Ogród rodzinny: Przyjaciel

11.04 czwartek
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3
Mała sala:
• 16.00 W ciemności
• 18.30 Wspomnienie lata
• 20.15 Sny wędrownych ptaków
Duża sala:
• 16.00 Ciemno, prawie noc
• 18.15 Przedszkolanka
• 20.00 Przemytnik
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Ogród rodzinny: Przyjaciel
• 20.00 Ogród rodzinny: Przyjaciel

CK Wiatrak - Zabrze, ul. Wolności 395
• 20.00 Percival - koncert
Klub Studencki Spirala - Gliwice,
ul. Pszczyńska 85
• 18.00 VII Festiwal HIP HOP Night
Filharmonia Zabrzańska - Park
Hutniczy 7
• 18.00 Musica Humana
Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 19.00 Tchnienie - spektakl /
mała scena
Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 19.00 Mój boski rozwód
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3 Mała sala:
• 15.45 Girl
• 17.45 Schyłek dnia
• 20.15 Sny wędrownych ptaków
Duża sala

Plac Warszawski w Zabrzu
• 16.00 Zabrzańskie Klasyki
Nocą 9 
Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 17.00 Tchnienie - spektakl /
mała scena
• 18.00 Najmrodzki, czyli dawno
temu w Gliwicach - spektakl / duża
scena
Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 18.00 Tajemnice namiętności
• 18.30 Źli Żydzi
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 15.45 Girl
• 17.45 Schyłek dnia
• 20.15 Sny wędrownych ptaków
Duża sala
• 16.15 Przedszkolanka
• 18.00 Przemytnik
• 20.15 After
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Powrót
• 20.00 Powrót

• 16.15 Przedszkolanka
• 18.00 Przemytnik
• 20.15 After

14.04 niedziela

Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 18.00 Powrót
• 20.00 Powrót

Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 18.00 Tajemnice namiętności
• 18.30 Źli Żydzi

Kino studyjne Amok

Gliwice,
ul. Dolnych Wałów 3

Koncert dla Fundacji FOLK24

Zabrzańskie Klasyki Nocą
Zabrzańskie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji po raz
dziewiąty w naszym mieście organizuje imprezę Zabrzańskie
Klasyki Nocą. Tym razem przy wsparciu Szybu Maciej.
Będzie to spotkanie miłośników klasycznej motoryzacji z całego regionu, a nawet spoza
niego – wstępnie swoją obecność zapowiedziały ekipy z Krakowa i Wrocławia!
Zabrzańskie Klasyki Nocą rozpoczną się o godz. 16.00, 13 kwietnia (sobota) na parkingu na pl. Warszawskim. O godz. 16.45 z parkingu ruszy parada pojazdów zabytkowych,
która przemierzy centrum miasta, Zaborze, Biskupice, Mikulczyce i fragment Maciejowa.
Na terenie Szybu Maciej uczestników czeka szereg atrakcji: kurs pierwszej pomocy, prezentacja wyposażenia specjalistycznego radiowozu Wydziału Ruchu Drogowego zabrzańskiej
komendy policji czy specjalny pokaz przygotowany przez Szkołę Nauki Jazdy i Ratownictwa
Medycznego MOTORAT oraz Pogotowia Ratunkowego Eskulap
Na imprezie pojawi się także pełen zakres pojazdów zabytkowych produkcji europejskiej,
amerykańskiej czy japońskiej. Będzie więc to świetna okazja, aby zobaczyć bardzo nietypowe i coraz rzadsze samochody. Wśród lincolonów, buicków czy amerykańskich wersji
mercedesów zjawią się też fiaty 125p i 126p, trabanty, zastawy, polonezy, wartburgi czy
datsuny i zabytkowe toyoty.

Zabrze, parking na pl. Warszawskim
13 kwietnia (sobota), godz. 16.00

14 kwietnia
godz. 18.00

Andrzej Korycki i Dominika Żukowska oraz Szkocka Trupa
Fundacja FOLK24 zaprasza na koncert duetu
Andrzeja Koryckiego i Dominiki Żukowskiej
oraz tria Szkocka Trupa Wiosenne spotkania z piosenką żeglarska są stałym punktem
gliwickich wydarzeń kulturalnych. Dominika
Żukowska i Andrzej Korycki wystąpią dla nas
już po raz piąty, natomiast Szkocka Trupa
z Bytomia, po raz pierwszy. Dochód z koncertu wesprze Fundację FOLK24 i jej działania.

Andrzej Korycki i Dominika Żukowska

Organizator koncertu Fundacja Folk24
Działa od 2012 roku, promuje muzykę folkową, wydając
media folkowe, organizując festiwale i koncerty (m.in. Międzynarodowy Festiwal Morza „Nad Kanałem” w Gliwicach czy
„Wieczory Folkowe” w Bytomiu), wydając płyty i wspierając
organizacyjnie wykonawców.
Szkocka Trupa Wiosenne

GAZETA MIEJSKA Gliwice

Bilety: 40 zł (50 zł w dniu koncertu).
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Dom Muzyki i Tańca - Zabrze, ul. ul. Gen. de Gaulle’a 17
12 kwietnia (piątek), godz. 19.00
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14.04 niedziela

15.04 poniedz.

Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 17.00 Tchnienie - spektakl /
mała scena
• 18.00 Najmrodzki, czyli dawno temu
w Gliwicach - spektakl / duża scena

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

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.15 Biuro Detektywistyczne
Lassego i Mai. Pierwsza tajemnica

NICZEGO SOBIE.
KOMIKSY
O MIEŚCIE
GLIWICE W 3D

• 18.30 Cały ten smog | Niczego sobie. Komiksy o mieście Gliwice w 3D
• 20.00 Sny wędrownych ptaków
Duża sala
• 18.00 Koncert dla Fundacji
FOLK24
Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 18.00 Powrót
• 20.00 Powrót

Załoga Titane – supernowoczesnej łodzi podwodnej z napędem
atomowym, wykonuje misję wojskową u wybrzeży Syrii. W
pewnym momencie doskonale wyszkolony specjalista obsługi
sonaru melduje niezidentyfikowany dźwięk dobiegający z
morskich głębin. Chwilę później okręt zostaje zaatakowany,
a dowódcom z trudem udaje się uratować załogę od pewnej
śmierci. Gdy wszyscy bezpiecznie docierają do por tu, okazuje się, że świat znalazł się na krawędzi wojny nuklearnej.
Załoga okrętu Titane otrzymuje rozkaz kontrataku, po czym
niezwłocznie wyrusza na misję, która może doprowadzić do
globalnego konfliktu na niewyobrażalną skalę. Coś jednak nie
daje spokoju specjaliście od analizy podwodnych dźwięków...

16.04 wtorek
Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 18.00 Najmrodzki, czyli dawno
temu w Gliwicach - spektakl / duża
scena
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3
Mała sala
• 15.30 Schyłek dnia
• 18.00 Sny wędrownych ptaków

• 20.15 Girl
Duża sala
• 18.30 Przedszkolanka
• 20.15 After
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Powrót
• 20.00 Powrót
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Sarah, chcąc uciec przed przeszłością, przeprowadza się ze swoim
synkiem Chrisem do domu na wsi i ma nadzieję że tu uda im się
rozpocząć nowe życie. Pewnej nocy Chris znika w lesie, a gdy się
odnajduje, nie jest do końca sobą. Z dnia na dzień jego zachowanie
staje się coraz bardziej dziwne, a Sarah zaczyna podejrzewać, że
chłopiec, który wrócił do domu, może wcale nie być jej synem…

CK Wiatrak - Zabrze, ul. Wolności 395;
12 kwietnia (piątek), godz. 20.00

CK Wiatrak - Zabrze, ul. Wolności 395;
13 kwietnia (sobota), godz. 20.00

Hala Arena Gliwice - ul. Akademicka 50; 10 kwietnia (środa), godz. 18.00
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Liceum Ogólnokształcące

Liceum Plastyczne

Proponowane proole:
-w o j s k o w y
- multimedialny
- dziennikarski
- psychokryminalistyka NOWOŚĆ !!!

Kształcimy w 4 specjalnościach:
-fotografia artystyczna
- ceramika artystyczna NOWOŚĆ !!!
- projektowanie graficzne
- techniki malarskie i pozłotnicze

Uczniowie LO zdobywaj wiedzę i umiejętności zgodne
z wybranym proolem kształcenia.
Ponadto oferujemy:
- zajęcia dodatkowe z przedmiotów maturalnych,
- dodatkowe zajęcia informatyczne w pracowni komputerowej na profesjonalnych programach graacznych,
- zajęcia sportowe (strzeleckie, siłowe, tness).

Absolwenci znają komputerowe programy graaczne,
robią profesjonalne zdjęcia, mają wyczucie kompozycji
przestrzeni, swobodnie tworzą rysunki, znają różne
techniki malarskie, a na koniec nauki uzyskują zawód
i tytuł plastyka.

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

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