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W dniach od 6 do 16 maja 
w Gliwicach zaprezentują 
się artyści z Warszawy, 
Łodzi, Krakowa, Poznania 
i Nowego Jorku. W ramach 

Spotkań Teatralnych za-
planowano spektakle, 
spotkania z twórcami, wy-
stawy i projekcie filmowe.

   WOKÓŁ SZEKSPIRA
   monologi w wykonaniu An-

drzeja Seweryna
   
Cena biletów: 50 zł (miejsca 
n i e - numerowa-

ne) 

Bilety na Gliwickie Spotkania 
Teatralne są do nabycia w ka-
sach biletowych Gliwickiego 
Teatru Muzycznego (ul. Nowy 
Świat 55/57) i Kina Amok (ul. 
Dolnych Wałów 3).

(fot. gtm)

W czwartek, tuż po godz. 4.30 
gliwicka policja otrzymała zgło-
szenie o wypadku na 303. kilo-
metrze autostrady A4 w rejonie 
zjazdu na ul. Daszyńskiego.

Wypadkowi uległ samochód 
osobowy marki Audi A6, który 
zjechał z pasa jezdni i dacho-
wał. Na miejscu śmierć ponio-
sła 10-letnia dziewczynka, jej 
rodzice trafili do szpitala 
– nie doznali praktycznie 
żadnych obrażeń.
Kierujący samocho-
dem wujek ofiary za-
stał przewieziony do 
komendy policji. Jak 
wykazało badanie, 
kierowca był trzeźwy.

info/fot kmp

Sporo dymu i spalony 
Mercedes - to skutki po-
żaru, który miał miejsce 
w sobotę, około godziny 
13.00 tuż przy Rynku, na 
ulicy Raciborskiej.

Na miejsce po krótkim czasie 
przybyła straż pożarna - rela-

cjonuje pan Dariusz, jeden z 
naszych Czytelników. Akcja 
przebiegała bardzo sprawnie. 
Najprawdopodobniej przyczyną 
pożaru było zwarcie instalacji 
elektrycznej w samochodzie.

Za nadesłane zdjęcia dziękuje-
my p. Dariuszowi Murawskie-
mu.

Zużyte baterie i elektrośmie-
ci na pewno nie powinny wy-
lądować w zwykłym śmiet-
niku. Jeśli chcesz się ich 
pozbyć zgodnie z prawem, a 
przy okazji pomóc uczniom 
gliwickiego Gimnazjum nr 
10, najlepiej przynieś je na 
ulicę Lipową 29.
Elektrośmieci są przyjmowa-
ne w szkole w każdy dzień 
roboczy od 7.00 do 18.00.

Uczniowie z zespołu Eko-

Gim10 przy Gimnazjum nr 
10 w Gliwicach realizują 
projekt konkursowy Euro-
pejskiej Platformy Recyklin-
gu pt. „Drugie życie elek-
trośmieci”. Po pierwszym 
etapie są na I miejscu  
w Polsce. By zdobyć Grand-
Prix powinni również wygrać 
II etap. Aby tak się stało, 
muszą zebrać i przekazać 
do recyklingu jak najwięk-
szą ilość elektrośmieci i zu-
żytych baterii.

Gimnazjaliści 
przyjmują elektrośmieci

Zapalił się samochód
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Tragedia na A4. Zginęło dziecko

XXII Gliwickie Spotkania Teatralne
 Program pierwszego 
 tygodnia GST:

• 6 maja 2011 (piątek) godz. 
20.00 – Ruiny Teatru Miejskie-
go

   WYPRZEDAŻ TEATRU
   czyli Piwniczno–krakowscy 

Artyści po 15 latach
   koncert jubileuszowy na 

15-lecie „Ruin”

Cena biletów: 100 zł (miejsca 
nienumerowane) 

• 7 maja 2011 (sobota) godz. 
20.00 – Scena Bajka – Kino 
Amok

   OJCIEC POLSKI
   Teatr Polonia z Warszawy

   Cena biletów: 50 zł

Krystyna Janda, Andrzej Se-
weryn, Piotr Fronczewski, 
Wojciech Pszoniak oraz wiele 
innych znakomitości ze świata 
teatru i filmu zagości w Gliwi-
cach na początku maja. Po-
wód? XXII Gliwickie Spotkania 
Teatralne – najstarszy festiwal 
teatralny na Górnym Śląsku.

• 8 maja 2011 (niedziela) 
godz. 17.00 i 20.00 – scena 
GTM przy Nowym Świecie

   WEEKEND Z R.
   Och-teatr z Warszawy

   
Ceny biletów: I miejsca – 110 
zł, II miejsca – 80 zł, III miej-
sca – 60 zł

• 9 maja 2011 (poniedziałek) 
godz. 19.00 – Ruiny Teatru 
Miejskiego

   IFIGENIA W A...
   Ośrodek Praktyk Teatral-

nych „Gardzienice”
   
Cena biletów: 60 zł (miejsca 
nienumerowane) 
 
• 10 maja 2011 (wtorek) 
godz. 19.00 – Ruiny Teatru 
Miejskiego


