Ogłoszenia
drobne

Nieruchomości,
usługi, dam pracę,
zdrowie, auto-moto
Strony 10-11

Ale pobiegli!
Niedzielny 2. PIKNIK
SPORTOWY „Biegamy
z Sercem” mimo dość
kapryśnej pogody
zgromadził na linii
startu 853 osoby!

Co,
Gdzie,
Kiedy
Strony 8-9
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Skrzyżowanie ul. Kozielskiej, Wyczółkowskiego i Kresowej w Brzezince, należy do najniebezpieczniejszych w mieście.
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Tu potrzebne
jest rondo

System pomaga?

Nowego
„Balcerka” nie
będzie
Budowa nowego
targowiska przy ulicy Toszeckiej 2 nie
ma już większych
szans na realizację.
– Inwestor zalega
miastu około 100
tysięcy zł – tłumaczą przedstawiciele
magistratu. Działka zostanie wkrótce przejęta przez
miasto.

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

Mija pół roku od wdrożenia systemu inteligentnego sterowania ruchem. Na kilkudziesięciu skrzyżowaniach umieszczono kamery monitoringu dzięki którym łatwiej kontrolować bieżącą sytuację na gliwickich drogach.
...strona 3
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Czy rzeczywiście po mieście
jeździ się wygodniej?
– Jeżeli chodzi o nadzór nad sygnalizacjami świetlnymi i tego
co widzimy poprzez kamery – po
Gliwicach jeździ się szybciej.
Łatwiej się przemieszczać z jednego końca miasta na drugi –
mówi Dawid Ochód z Zarządu
Dróg Miejskich.
Oprócz systemu komputerowego, pieczę nad skrzyżowaniami sprawują pracownicy ZDM.
Mogą oni na bieżąco modyfikować ustawienia, tak aby uspraw-
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nić przejazd przez miasto.
– Naszym zdaniem funkcjonalność systemu się sprawdziła.
Przykładem jest ul. Dworcowa,
gdzie w ostatnich latach ruch
wzrasta diametralnie. W 2012
było to ok. 1500 pojazdów,
w 2013 roku – 2100, teraz
mamy 2800, a kolejki są mniejsze lub taki same jak trzy lata
temu – tłumaczy Ochód.

Wśród kierowców
opinie na temat
systemu detekcji są

podzielone. Niektórzy wyliczają całą
listę zastrzeżeń.
– Ta sygnalizacja jest naprawdę dobra, ale nie na wszystkich
skrzyżowaniach. Na przykład
na ul. Toszeckiej nie jest najlepiej – mówi pan Józef, gliwicki
taksówkarz.
– Jest trochę wygodniej,
wszystko jest skoordynowane
i odczuwam poprawę – dodaje
pan Michał, taksówkarz z postoju przed dworcem PKP.

www.gazeta-miejska.pl

Udogodnienia dla kierowców
uderzyły w pieszych, którzy
na niektórych skrzyżowaniach muszą ćwiczyć swoją
cierpliwość, długo oczekując
na zapalenie się zielonego
światła.
– Otrzymujemy sygnały od
mieszkańców przechodzących
przez przejścia dla pieszych.
Jeżeli jest to możliwe, to wydłużamy takie sygnały zielone.
Staramy się, żeby szybciej
otrzymywali sygnał zielony –
wyjaśnia Ochód.

Póki trwa budowa DTŚ, system
nie może jeszcze pokazać pełni
swoich możliwości.
ZDM jednak już teraz planuje
jego rozbudowę. Rozszerzenie
może też objąć nowe linie autobusowe. Na razie specjalne nadajniki wprowadzono na
linii A4.
Wdrożenie systemu pochłonęło
35,5 mln zł, z czego ponad 24
mln zł stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Michał Szewczyk
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Czym na co dzień zajmują się Rady Osiedlowe w Gliwicach? Jakie istotne dla
mieszkańców sprawy udaje im się załatwiać? Jak układa się współpraca na
linii Rady Osiedlowe – władze miasta?

Osiedla pod lupą

Wybory do Rad Osiedlowych są
często traktowano „po macoszemu” przez wyborców, co odbija się niską frekwencją. Często brakuje także kandydatów,
do funkcji, która ma charakter
bardziej społeczny i nie wiąże
się z żadnymi korzyściami finansowymi. W niektórych osiedlach
bieżąca kadencja trwa od 2011
roku. W pozostałych przypadkach rady utworzono dopiero
w powtórzonych wyborach, dwa
lata później. Do dziś cztery gliwickie osiedla pozostają bez
rad – Bojków, Śródmieście,
Żerniki oraz Żwirki i Wigury.

***

Sośnica
Zgodnie z założeniem, Rady
Osiedlowe zajmują się sprawami na co dzień ważnymi dla
mieszkańców. Nie inaczej jest
w Sośnicy – w bieżącej kadencji
udało się zapewnić remonty ulic
i chodników m.in. przy ulicach
Korczoka, Karpackiej czy Wiślanej. Dodatkowo, radni z tego
tradycyjnie górniczego osiedla
pomagają wykupie mieszkań od
Kompani Węglowej. Spośród
spraw wniesionych przez Radę
Osiedlową Sośnica, pozytywnie
udało się załatwić także budowę monitoringu wizyjnego miasta w miejscach szczególnie
niebezpiecznych oraz wycinkę
topoli rosnących przy ul. Żeromskiego.
– Drzewa te stwarzały zagrożenie
dla budynku przedszkola Przedszkola nr 22 – zapewniają radni.
Dzięki interwencji radnych, na
ul. Żeromskiego (odcinek pomiędzy ul. Wielicką a Kasprowicza) będzie obowiązywał ruch
jednostronny. Jak dodają radni,
wystarczyło wystosowanie kilku
pism i wizji lokalnej z ZDM.

Radni z Sośnicy domagają się rozbiórki pustostanu przy
ul. Zeromskiego
– Stale uczestniczymy przy
koncertach Cantate Deo oraz
corocznie organizujemy imprezy Mikołajkowe z paczkami dla
dzieci z rodzin nisko uposażonych ze szkół podstawowych
z naszej dzielnicy – wylicza Jerzy Zieleń, przewodniczący Zarządu Rady Osiedlowej Sośnica
W trakcie załatwiania pozostają
natomiast kwestie podłączenia
tzw. Starej Sośnicy do sieci ciepłowniczej PEC oraz budowa
i remont ścieżek rowerowych.
Po zakończeniu prac związanych z budową DTŚ, w Sośnicy
ma powstać droga rowerowa
prowadząca do Kopalni.
Jeśli chodzi o sprawy, których
jeszcze nie udało się załatwić,
to można wymienić powstanie
Młodzieżowego Domu Kultury
w dzielnicy, przedłużenie trasy

linii autobusowej 197 czy interwencje ws. budynku pomiędzy
ulicami Sikorskiego a Żeromskiego. Postawiony kilkadziesiąt lat temu pustostan nigdy
nie był zamieszkany i dziś straszy swoim wyglądem.

osiedla z wykorzystaniem nieczynnego wiaduktu kolejowego
nad DK 88 oraz dawnej trasy
wąskotorówki (od kąpieliska
leśnego w Zabrzu – Maciejowie
do dawnej stacji kolejki wąskotorowej na Trynku).

– Nadaje się do rozbiórki, stwarza zagrożenie dla mieszkańców i psuje estetykę osiedla
– ubolewają radni osiedlowi
z Sośnicy.

Radni osiedlowi bezskutecznie
postulowali także o wyremontowanie przez miasto Zameczku
Leśnego i przeznaczenie go na
działalność kulturalną i sportową dla młodzieży Zatorza.
Budynek, który decyzją sądu
znajduje się w rękach miasta,
nadaje się do kompletnego
remontu i bezskutecznie jest
wystawiany na sprzedaż.

***

Zatorze
Wśród wniosków inwestycyjnych złożonych przez Radę
Osiedlową Zatorza była m.in.
budowa czterech siłowni na
wolnym powietrzu. Inną, dość
ciekawą propozycją, była budowa ścieżki rowerowej na terenie

Odrzucenie kilku wniosków pokazuje, że współpraca radnych
z Zatorza z władzami miejskimi
nie układa się najlepiej.
– Problemem jest kompletne
ignorowanie wniosków o zadania inwestycyjne jednoroczne.
Na 20 wniosków złożonych
przez radę Zatorza, wszystkie(!)
zostały odrzucone. Widać, że
miasto chce się nas pozbyć –
nie kryje rozczarowania Marek
Waniewski, przewodniczący Zarządu RO Zatorze.

Radni osiedlowi z Zatorza wspierali inicjatywę nadania rondu
im. Lecha Kaczyńskiego

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

Rada na Zatorzu dość mocno zaangażowana była także
w kwestię nadania rondu w pobliżu marketu Selgros nazwy
im. Lecha Kaczyńskiego. Radni
wspierali także budowę pomnika Sybiraków przy ul. Poniatowskiego.

Michał Pac Pomarnacki
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W to miejsce miał zostać
przeniesiony popularny „Balcerek”

9.00–21.00

ul. pszczyńska 315, gliwice
tel.: 53005 5003,
info@wenasport.pl

Nowego
„Balcerka”
nie będzie
Budowa nowego targowiska przy
ulicy Toszeckiej 2 nie ma już większych szans na realizację.
– Inwestor zalega miastu około
100 tysięcy zł – tłumaczą przedstawiciele magistratu. Działka zostanie wkrótce przejęta przez miasto.
Na targowisko, do nowych boksów, mieli przenieść się handlowcy ze „starego Balcerka”, wyburzonego pod budowę Drogowej
Trasy Średnicowej. Powierzchnia handlowa miała w nowym
targowisku wynieść 1500 m2.
Inwestorowi, firmie Centrum
Handlowe ABC z Obornik, udało
się pozyskać część najemców.
Postawiono także kilka boksów.

Niewiele, jak na ponad rok prac. Wobec sporych zaległości finansowych,
miasto postanowiło
odstąpić od umowy z niesolidnym
inwestorem.
– „Nowy Balcerek” nie powstanie. Pan Jaworski po prostu od
początku nie płacił miastu. Jego
zaległości opiewały na około
100 tysięcy zł. Będziemy, co jest
oczywiste, starać się odzyskać
te pieniądze – informuje nas
Marek Jarzębowski, rzecznik
prasowy prezydenta Gliwic.
Początkowo, jako termin oddania do użytku nowego „Balcerka” wskazywano czerwiec
2013. Później datę odłożono
na listopad. Jak zaznaczał Grzegorz Jaworski, inwestycja kosztowała go 700 tys. zł, a docelowo miała wynieść 1,5 mln zł.
– Jest gros problemów, których nie przewidzieliśmy. Po-
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winniśmy być zorientowani jak
wygląda teren i budynki, jednak
do końca tak nie było – tłumaczyli opóźnienia przedstawiciele
firmy Centrum Handlowe ABC
z Obornik.
Grzegorz Jaworski winą za opóźnienie obarczał geodetę, który
jego zdaniem nieprawidłowo wykonał mapę geodezyjną. Ostatnia jego wypowiedź dla „Gazety
Miejskiej” miała miejsce w listopadzie ubiegłego roku. Wtedy
zapewniał, że targowisko zostanie otwarte w maju 2014. Tak
się oczywiście nie stało. Mimo
wielu prób, nie udało nam się
w ostatnim czasie skontaktować
z Grzegorzem Jaworskim.
Wcześniej miasto nie odstępowało od umowy, lecz cierpliwie czekało na postęp prac
oraz, przede wszystkim, na
uregulowanie zaległych należności. W maju miejscy urzędnicy stracili jednak cierpliwość.
– W tej chwili najważniejsze
jest odebranie terenu i przejęcie nieruchomości. Dotychczasowy inwestor dostał
wypowiedzenie i ma opuścić
teren – kategorycznie stwierdza
Jarzębowski.
Jak dodają przedstawiciele miasta, nie wiadomo jaki los czeka
działkę przy ul. Toszeckiej 2.
Niewykluczone, że niezrażone
ostatnim doświadczeniem, miasto poszuka nowego inwestora,
który dokończy inwestycję.
(mpp)

www.gazeta-miejska.pl
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Most do
rozbiórki
Zarząd Dróg Miejskich przygotowuje
się do generalnego remontu mostu w
ciągu ul. Wrocławskiej. Na początek
remontu jednak jeszcze poczekamy.
Ma on nastąpić dopiero po zakończeniu budowy DTŚ.
Most jest w na tyle złym stanie technicznym, że zdecydowano się zrezygnować z jego
remontu.

otoczenia. Umocnione zostaną
też brzegi i dno rzeki – czytamy
w koncepcji przebudowy przygotowanej przez firmę DMK
Inżynieria Sp. z o.o. z Rybnika.

Obiekt zostanie
rozebrany, a w jego
miejsce powstanie
nowa konstrukcja.
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Zarząd Dróg Miejskich przeprowadził w ostatnich dniach przetarg na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej.
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Dokumentacja projektowa ma
obejmować m.in. projekt rozbiórki istniejącego mostu, projekt
wykonawczy i projekt docelowej
organizacji ruchu. Wykonawca
na złożenie odpowiednich dokumentów będzie miał czas do
września 2015 roku. Kiedy dokładnie zaczną się prace?
ZDM wskazuje, że będzie to
2016 lub 2017 rok.

(msz)

– Zdecydowaliśmy się na taki
krok z powodu pogarszającego
się stanu istniejącego mostu
– dotyczy to przede wszystkim
jego konstrukcji i posadowienia. Nowy obiekt będzie miał
ramę jednoprzęsłową, zwiększone światło w stosunku do
obecnego, a sklepienie łukowe
zostanie zamarkowane gzym-

Ma być wyższa, co ma niwelować zagrożenie ewentualnym
zalaniem w trakcie wysokiego
poziomu Kłodnicy.
– Przebudowie ulegnie część
dojazdowa do mostu. Widoczne elementy konstrukcji mostu
będą miały kolor i fakturę zbliżoną do naturalnych elementów

Podczas powodzi w 2010 roku, mostowi groziło zerwanie

sem o zmiennej wysokości,
imitacją obecnego łuku – charakteryzuje projekt Jadwiga
Stiborska, rzecznik prasowy
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach i dodaje, że jeszcze jest za
wcześnie by oszacować koszty
całej inwestycji.
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Skrzyżowanie ul. Kozielskiej, Wyczółkowskiego i Kresowej w Brzezince, należy do najniebezpieczniejszych
w mieście. W zeszłym roku doszło tu do kilkunastu wypadków i kolizji, w których rannych zostało kilka osób.
Policja nie ma wątpliwości – w tym miejscu powinno powstać rondo.

Tu potrzebne
jest rondo
– Szerokość i dobra nawierzchnia jezdni wytwarzają
w kierowcach przekonanie, że
znajdują się na drodze z pierwszeństwem przejazdu (mam na
myśli jadących ul. Kresową od
Kozłowa lub Wyczółkowskiego). Część kierowców w ogóle nie patrzy na znaki, wielu
permanentnie przekracza
prędkość, niektórzy po prostu
popełniają błędy, np. nie zauważają znaku „stop”. W połączeniu ze sporymi prędkościami pojazdów oraz przecięciem
„długich prostych” zagrożenie
tragicznym wypadkiem jest
tu ogromne – ocenia Marek
Słomski z Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach.

Skrzyżowanie jest dobrze oznaczone.
– ZDM skrzyżowanie zabezpieczył wszelkimi możliwymi
sposobami. W obrębie skrzyżowania funkcjonują znaki
ograniczające prędkość do 40
km/h (w ciągu ul. Kozielskiej),
dodatkowo istnieje oznakowanie ostrzegające o wypadkach
drogowych – informuje Jadwiga Stiborska, rzecznik prasowy
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Długa i prosta
droga, a dla kierowców jadących
od strony KleszCo ciekawe, spraw- czowa, dodatkowo
cami wypadków
prowadząca w dół,
w tym miejscu są
stwarza pokusę
najczęściej osoby
mocniejszego przyspoza miasta.
ciśnięcia na gaz.
R

E

K

L

A

M

A

.

.

.

13.05.2014 (nr 669)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nie trzeba długo obserwować
ruchu na skrzyżowaniu by zauważyć, że mało który kierowca stosuje się do wymaganego
ograniczenia prędkości. Komisarz Marek Słomski nie ma
wątpliwości, jakie rozwiązanie
zwiększyłoby bezpieczeństwo
w tym miejscu.
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Istotnie, prace nad stworzeniem w tym miejscu ronda
trwają od zeszłego roku.
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zince zdjąć nogę z gazu. Nawet jeśli mamy wszystko pod
kontrolą, a trasę znamy jak
własną kieszeń, możemy zostać zaskoczeni przez kierowcę, który na skrzyżowaniu jest
po raz pierwszy.

– Planujemy w miejscu obecnego skrzyżowania ulic Kozielskiej i Wyczółkowskiego
wybudować rondo. Gotowy
jest projekt budowlano – wykonawczy. Kontynuacja inwestycji
przewidziana jest na 2015 rok
– potwierdza Stiborska.
Do tego czasu warto w Brze-

– Odpowiedź brzmi: rondo!
Od pewnego czasu ZDM zapowiada, że takowe powstanie,
oby jak najszybciej – podkreśla
rzecznik policji.
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Michał Szewczyk
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WYBIEGALI SPRZĘT MEDYCZNY O WARTOŚCI 55 TYS. ZŁ!

Ale pobiegli!
Niedzielny 2. PIKNIK SPORTOWY „Biegamy z Sercem” zgromadził na linii startu 853 osoby! Mimo dość kapryśnej
pogody, zawodnicy i towarzyszący im kibice licznie stawili
się na terenie Europy Centralnej.
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Fundacja Q zaprasza na
BEZP£ATNE szkolenie zawodowe
w zakresie
Instalacji Odnawialnych róde³ Energii,
sk³adaj¹ce siê z 3 modu³ów:

Systemy solarne-termiczne (30h)
Pompy ciep³a (30h)
Systemy solarne-fotowoltaiczne (40h)
DO WZIÊCIA UDZIA£U W PROJEKCIE ZAPRASZAMY OSOBY SAMOZATRUDNIONE,
W£AŒCICIELI, PRACOWNIKÓW MIKROPRZEDSIÊBIORSTW
Z TERENU WOJ. ŒL¥SKIEGO DZIA£AJ¥CYCH W BRAN¯Y BUDOWLANEJ,
KTÓRE DOT¥D SKORZYSTA£Y B¥D NIE ZE WSPARCIA W ZAKRESIE
PROJEKTÓW SZKOLENIOWYCH I DORADZTWA W RAMACH PODDZIA£ANIA
8.1.1 I 8.1.2 W LATACH 2007-2012

.

Pierwsi o godzinie 11:05 wystartowali zawodnicy niepełnosprawni (46 osób), którzy
mieli do pokonania dystans 2
km. Za nimi na linii startu zgromadziły się 462 osoby biorące
udział w Biegu i Marszu NW
na 10 km. O godzinie 13:00
rozpoczęli zmagania najmłodsi
uczestnicy, którzy brali udział
w biegach na dystansach od
100 do 800 metrów – łącznie
wystartowało 345 dzieci od 2
do 16 lat.

Na mecie wszyscy
zawodnicy otrzymywali pamiątkowe medale.
czaka w Gliwicach –
dodaje Marzena
Fick wiceprezes
Fundacji „Biegamy z Sercem”,
która zorganizowała akcję.
– Cieszymy się, że
pomimo pochmurnego
nieba tak duża ilość zawodników i kibiców pojawiła
się w niedzielę i tym samym
wsparła nasze działania. Dzięki

Zawody odbyły się na
terenie C.H. Europa Centralna,
a ich głównym
celem oprócz
sportowej rywalizacji i dobrej zabawy był zakup specjalistycznej bieżni oraz
urządzenia odciążającego
masę ciała dla niepełnosprawnej młodzieży z Zespołu Szkół
Specjalnych im. Janusza KorR
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opłatom startowym, które wnosili zawodnicy oraz wsparciu
finansowemu naszego mecenasa C.H. Europa Centralna oraz
partnera głównego zawodów
Firmy PKP Cargo zamówiliśmy
sprzęt o wartości rynkowej 55
tys. złotych – z radością i satysfakcją dodaje założycielka
fundacji.
Więcej informacji oraz zdjęć na
www.biegamyzsercem.pl
.
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Szkolenie trwa 100 godzin (zajêcia teoretyczne i praktyczne)

ZAPEWNIAMY: Wykwalifikowan¹ kadrê wyk³adowców, odzie¿ i narzêdzia robocze,
ciep³y posi³ek, ubezpieczenie NNW, materia³y szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu,
zaœwiadczenia o ukoñczeniu szkolenia oraz potwierdzaj¹ce
nabyte kwalifikacje i kompetencje.
Kontakt: Fundacja Q, Biuro Projektu
ul. Szkolna 10a, 42-263 Wrzosowa k/Czêstochowy
tel. 510 491 784 • www.ewp1.fundacjaq.org.pl • e-mail: a.gaik@fundacjaq.org.pl
Projekt „Ekologicznie w przysz³oœæ” POKL.08.01.01-24-128/13
wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
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co, gdzie, kiedy
• 21:00

W Kulturalnej Ściądze każdy znajdzie coś dla
siebie. Repertuar kin, teatrów, koncerty muzyki rozrywkowej i poważnej, wystawy i spotkania.
Z nami niczego nie przegapisz.
Środa – 14.05

Dom Muzyki i Tańca – Zabrze,
ul. Gen. de Gaulle’a 17.
• 20:00 – Kabaret NEO-NÓWKA „Pielgrzymka do miejsc
śmiesznych”

Gliwicki Teatr Muzyczny – Gliwice, ul. Nowy Świat 55/57
• 19:00 – Mistrz i Małgorzata
– spektakl w ramach XXV Gliwickich Spotkań Teatralnych.

Filharmonia Zabrzańska – ul.
Park Hutniczy 7
• 17:00 – Musica Humana –
koncert absolwentów PSM II
stopnia w Zabrzu

Stołówka „Na Łużyckiej” – Gliwice, ul. Łużycka 25.
• 18:30 – 24:00 – Igrowy
Pionek – spotkanie z grami
planszowymi. WSTĘP WOLNY.

Podziemia Ruin Teatru Victoria – Gliwice, al. Przyjaźni 18
• 20:30 – Maciej Trąbka – Improwizacje – w ramach XXV Gliwickich Spotkań Teatralnych.

Stacja Artystyczna RYNEK –
Rynek 4-5, Gliwice.
• 19:00 – Milonga na Stacji
– Wieczór taneczny dla miłośników tanga argentyńskiego.
Wstęp: 5 zł.
• wystawa – Obieg Zamknięty

Skwer przy Ruinach Teatru Victoria – Gliwice, al. Przyjaźni 18
• 20:30 – Mistrz Głodu –
WSTĘP WOLNY, spektakl w ramach XXV Gliwickich Spotkań
Teatralnych.

Galeria z Pieprzem, Restauracja Wanilia al. Korfantego 36,
Gliwice.
• wystawa malarstwa – Edyty
Rutkowskiej
Galeria „9” (Filia MBP nr 9) –
ul. Czwartków 18, Gliwice.
• wystawa fotografii – Jan Paweł II – Andrzeja Waltera
Sala wystawowa MBP – pl.
Inwalidów Wojennych3
• wystawa – Jan Paweł II na
znaczkach Poczty Podziemnej
GALERIA „Perkoz” (Filia MBP
nr 5) – ul. Perkoza 12, Gliwice.
• wystawa fotografii – Fotografie Nieudane – Andrzeja
Waltera
Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a
• wystawa Ostatnia Szabla
Rzeczpospolitej
• wystawa Omnium Sanctorum. Kościół i parafia Wszystkich Świętych w Gliwicach
• wystawa Nowiny Paryzkie. Garderoba XIX-wiecznej elegantki
Zamek Piastowski – Gliwice,
ul. Pod Murami 2
• wystawa Przeszłość powiatu
gliwickiego. Vademecum archeologiczne

Czwartek-15.05
Ruiny Teatru Victoria – Gliwice, al. Przyjaźni 18
• 20:00 – Zabijanie Gomułki
– spektakl w ramach XXV Gliwickich Spotkań Teatralnych.

Lotnisko Aeroklubu
Gliwckiego

Dom Muzyki i Tańca – Zabrze, ul. Gen. de Gaulle’a
17. Piątek (16.05.), godz. 20.00
Lotnisko Aeroklubu
Gliwckiego

IGRY 2014
– WSTĘP WOLNY
• 18:00
– Don’t You Bear
– Kabanos
• 21:00
– Leniwiec
– Hunter
Siedziba Śląskiego Jazz Clubu
– Gliwice, pl. Inwalidów 1
• 20:00 – Mariusz Bogdanowicz Quartet – koncert
Stacja Artystyczna RYNEK –
Rynek 4-5, Gliwice.
• wystawa – Obieg Zamknięty
Galeria z Pieprzem, Restauracja Wanilia al. Korfantego 36,
Gliwice.
• wystawa malarstwa – Edyty
Rutkowskiej
Galeria „9” (Filia MBP nr 9) –
ul. Czwartków 18, Gliwice.
• wystawa fotografii – Jan Paweł II – Andrzeja Waltera

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

Sala wystawowa MBP – pl.
Inwalidów Wojennych3
• wystawa – Jan Paweł II na
znaczkach Poczty Podziemnej

IGRY 2014
– WSTĘP WOLNY
• 18:00 –
– Gotta Sugar
– Trzeci Wymiar

– Grubson
– IRA

Stacja Artystyczna RYNEK –
Rynek 4-5, Gliwice.
• wystawa – Obieg Zamknięty
Galeria z Pieprzem, Restauracja Wanilia al. Korfantego 36,
Gliwice.
• wystawa malarstwa – Edyty
Rutkowskiej
Galeria „9” (Filia MBP nr 9) –
ul. Czwartków 18, Gliwice.
• wystawa fotografii – Jan Paweł II – Andrzeja Waltera
Sala wystawowa MBP – pl.
Inwalidów Wojennych3
• wystawa – Jan Paweł II na
znaczkach Poczty Podziemnej
GALERIA „Perkoz” (Filia MBP
nr 5) – ul. Perkoza 12, Gliwice.
• wystawa fotografii – Fotografie Nieudane – Andrzeja
Waltera
Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a
• wystawa Ostatnia Szabla
Rzeczpospolitej
• wystawa Omnium Sanctorum. Kościół i parafia Wszystkich Świętych w Gliwicach
• wystawa Nowiny Paryzkie.
Garderoba XIX-wiecznej elegantki
Zamek Piastowski – Gliwice,
ul. Pod Murami 2
• wystawa Przeszłość powiatu
gliwickiego. Vademecum archeologiczne

Sobota – 17.05
CK Wiatrak – Zabrze, ul. Wolności 395
• 20:00 – Bokka – koncert
Ruiny Teatru Victoria – Gliwice, al. Przyjaźni 18
• 19:00 – Prorok Ilja – spektakl w ramach XXV Gliwickich
Spotkań Teatralnych.
Gliwicki Teatr Muzyczny
– Gliwice, ul. Nowy Świat
55/57
• 16:00 – Rajkó – koncer
orkiestry z Budapesztu w
ramach XXV Gliwickich Spotkań Teatralnych. (Patio
GTM)
• 18:30 – Noc w Wenecji –
operetka.
Areszt Śledczy w Gliwicach
– Gliwice, ul. Wieczorka 10
• 15:00 i 16:30 – ZAKONNICY I WARIACI – spektakl w ramach XXV Gliwickich Spotkań
Teatralnych.
Podziemia Ruin Teatru Victoria – Gliwice, al. Przyjaźni 18
• 21:45 – Maciej Trąbka –
Improwizacje – w ramach
XXV Gliwickich Spotkań Teatralnych.
Dom Muzyki i Tańca – Zabrze, ul. Gen. de Gaulle’a 17.
• 20:00 – Inauguracja VII
Metropolitarnego Święta
Rodziny – Koncert Rodziny
Pospieszalskich

ciąg dalszy na str. 9

GALERIA „Perkoz” (Filia MBP
nr 5) – ul. Perkoza 12, Gliwice.
• wystawa fotografii – Fotografie Nieudane – Andrzeja
Waltera
Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a
• wystawa Ostatnia Szabla
Rzeczpospolitej
• wystawa Omnium Sanctorum. Kościół i parafia Wszystkich Świętych w Gliwicach
• wystawa Nowiny Paryzkie.
Garderoba XIX-wiecznej elegantki
Zamek Piastowski – Gliwice,
ul. Pod Murami 2
• wystawa Przeszłość powiatu
gliwickiego. Vademecum archeologiczne

Piątek – 16.05
Rynek w Gliwicach
• 18:30 – wOda do radości
– koncert kwartetu smyczkowego.

wOda do radości

www.gazeta-miejska.pl

koncert kwartetu smyczkowego
Rynek w Gliwicach. Piątek (16.05.), godz. 18.30
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co, gdzie, kiedy
Galeria z Pieprzem, Restauracja Wanilia al. Korfantego
36, Gliwice.
• wystawa malarstwa – Edyty
Rutkowskiej
Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a
• wystawa Ostatnia Szabla
Rzeczpospolitej
Zamek Piastowski – Gliwice,
ul. Pod Murami 2
• wystawa Przeszłość powiatu gliwickiego. Vademecum
archeologiczne

ciąg dalszy ze str. 8

Sobota – 17.05
Teatr Nowy w Zabrzu – Plac
Teatralny 1
• 19:00 – JASIU, ALBO POLISH JOKE – spektakl przedpremierowy. Widownia kameralna.
Stacja Artystyczna RYNEK –
Rynek 4-5, Gliwice.
• 12:00 – Kreatywne Zabawy
Plastyczne – sobotni wypoczynek artystyczny dla dzieciaków i rodziców.
• 17:00 – SAXOHOLICY –
koncert
• wystawa – Obieg Zamknięty
Galeria z Pieprzem, Restauracja Wanilia al. Korfantego
36, Gliwice.
• wystawa malarstwa – Edyty
Rutkowskiej
Galeria „9” (Filia MBP nr 9)
– ul. Czwartków 18, Gliwice.
• wystawa fotografii – Jan
Paweł II – Andrzeja Waltera

Caro warsztaty artystyczne –
XIX-wieczne kapelusze-budki;
ilość miejsc ograniczona, zapisy pod nr telefonu 32 335
44 03
NOWINY PARYZKIE
• 19.00-19.45 sala jadalna
– pokazy ubierania sukni rokokowej oraz tańca z XVIII i
XIX wieku
• 20.15-20.45 sala jadalna
– pokazy ubierania sukien z
1867 i z 1879 roku
• 21.15-21.45 sala jadalna
– pokaz ubierania sukien z
1886 i z 1912 roku
• 22.00-22.30 sala jadalna
– pokaz mody XVIII-wiecznej
• 17.00-00.00 – zwiedzanie indywidualne Willi Caro,
ostatnie wejście g. 23.00
• 18.00, 19.45, 20.45 –
zwiedzanie z przewodnikiem
zabytkowych wnętrz Willi Caro
(wystawa stała) oraz wystaw
czasowych Omnium Sanctorum i Ostatnia Szabla Rzeczpospolitej
• 17.00 – 00.00 – kiermasz
książek w Willi Caro

ZAMEK PIASTOWSKI
17.00-24.00

Sala wystawowa MBP – pl.
Inwalidów Wojennych3
• wystawa – Jan Paweł II na
znaczkach Poczty Podziemnej
GALERIA „Perkoz” (Filia MBP
nr 5) – ul. Perkoza 12, Gliwice.
• wystawa fotografii – Fotografie Nieudane – Andrzeja
Waltera

WILLA CARO
16.00 – 24.00

• 16.00 i g. 18.00 – dwa premierowe spektakle teatralne
dla dzieci pod tytułem „Chłopiec z Gliwic”, wstęp bezpłatny; ilość miejsc ograniczona,
wstęp wyłącznie po dokonaniu rezerwacji pod nr telefonu
32 231 38 55 (od wtorku do
piątku w godzinach od 8.00
do 18.00,
w soboty od 10.00 do 18.00
i odebraniu wejściówek w
Centrum Informacji (Kino
Bajka ul. Dolnych Wałów 3).
Więcej informacji: TUTAJ
• 17.00-17.45 ogród w Willi

13.05.2014 (nr 669)

• 17.00 Celtowie – otwarcie
mini wystawy czasowej w
zamkowej wieży,
• 17.00-21.00 – Piknik celtycki na przedpolu zamkowym,
Warsztaty brązownika i płatnerza, pokazy uzbrojenia celtyckiego i biżuterii oraz gry i
muzyka celtycka

• 17.30, 18.30, 19.30 –
„celtyckie filcowanie” warsztaty plastyczne dla dzieci.
Ilość miejsc ograniczona,
decyduje kolejność przybycia.
• 17.00-00.00 – zwiedzanie
indywidualne, ostatnie wejście g.23.30
• 17.00, 19.30, 21.30 –
zwiedzanie z przewodnikiem
czasowej wystawy archeologicznej Przeszłość powiatu
gliwickiego. Vademecum archeologiczne.

RADIOSTACJA
17.00-24.00

• 17.00 i g. 18.00 – prezentacja nadajnika Lorenz,

9

Podniedz.-19.05
Galeria z Pieprzem, Restauracja
Wanilia al. Korfantego 36, Gliwice.
• wystawa malarstwa – Edyty
Rutkowskiej
Galeria „9” (Filia MBP nr 9) –
ul. Czwartków 18, Gliwice.
• wystawa fotografii – Jan Paweł II – Andrzeja Waltera
Sala wystawowa MBP – pl.
Inwalidów Wojennych3
• wystawa – Jan Paweł II na
znaczkach Poczty Podziemnej

• 17.00-19.00 – prezentacja
multimedialna w maszynowni
• 19.00 – projekcja filmu
Uwaga! Tu Gliwice, kolejne
projekcje co pół godziny
• 17.00-00.00 – zwiedzanie
indywidualne, ostatnie wejście g. 23.30
Zajrzyj do nieba. Przed Radiostacją Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
udostępni teleskopy do obserwacji nocnego nieba nad
Gliwicami.

ODDZIAŁ
ODLEWNICTWA
ARTYSTYCZNEG0
17.00-22.00
• 17.00-18.00 oraz g. 19.0020.00 warsztaty Zaułek Jubilera – będziemy tworzyć kolie,
naszyjniki i bransolety wykorzystując repliki XIX-wiecznych
elementów żeliwnej biżuterii z
kolekcji Muzeum w Gliwicach.
Ilość miejsc ograniczona, zapisy pod numerem telefonu
32 335 44 03
• 18.00 i g. 20.00 Żeliwne
opowieści – zwiedzanie wystawy stałej z przewodnikiem,
• 17.00-22.00 zwiedzanie indywidualne, ostatnie wejście
o godz. 21.30.

No – spektakl japońskiego teatru Hana Itsutsu
Kopalnia Guido – Zabrze, ul. 3 Maja 93

Niedziela-18.05
Rynek w Gliwicach
• 22:00 – U Zdi – spektakl w
ramach XXV Gliwickich Spotkań
Teatralnych. WSTĘP WOLNY.
Gliwicki Teatr Muzyczny – Gliwice, ul. Nowy Świat 55/57
• 12:00 – To Miłośc, Droga Pani
Schubert – LVVVVIII Krakowski
Salon Poezji w Gliwicach.
• 19:00 – Artur Andrus i
Jaromir Nohavica – koncert
Areszt Śledczy w Gliwicach
– Gliwice, ul. Wieczorka 10
• 15:00 i 16:30 – ZAKONNICY I WARIACI – spektakl w ramach XXV Gliwickich Spotkań
Teatralnych.
Teatr Nowy w Zabrzu – Plac
Teatralny 1
• 19:00 – JASIU, ALBO POLISH JOKE – PREMIERA. Widownia kameralna.
Kopalnia Guido – Zabrze, ul.
3 Maja 93
• 18:00 – No – spektakl
japońskiego teatru Hana
Itsutsu

www.gazeta-miejska.pl
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ogłoszenia drobne

Nieruchomości
Do wynajęcia komfortowy dom,
os. prywatne – firmy. Do zjazdu
na A4 2 km, na A1 3 km. 501485-088.

!Dekarstwo-blacharstwo,
budowlane! Solidnie i fachowo.
Tel. 888-820-581.

Do wynajęcia pokój – Gliwice.
Tel. 694-506-777.
Sprzedam bez pośredników.
Dom bliźniak, stan surowy z
działką 1.600 m2, Kozłów.
280.000. sprzedam.dom3@
onet.pl
SPRZEDAM mieszkanie, dwa
pokoje z kuchnią, 47 m2 w
Zabrzu, ul. Nad Kanałem, po remoncie. Cena do uzgodnienia.
Kontakt: 509-533-436.
Sprzedam ziemię budowlano-rolną 51 arów w Stanicy. Tel.
602-802-764.

Azbest dofinansowanie do
demontażu i utylizacji. Dachy
10-lat gwarancji. Tel. 792-013569.
BAŁUCKI TELEWIZORY, NAPRAWA DOMOWA, DEKODERY
TV NAZIEMNEJ. Tel. 32 23486-65, 692-666-418.

!!Serwis elektroniczny „SAVE”:
Profesionalna naprawa konsol
Xbox 360, PS3, Wii, wymiana podzespołów BGA, serwis
laptopów, nawigacji, sprzętu
Hi-Fi oraz innych sprzętów
elektronicznych także po
zalaniu i upadku! Tel. 667-733475 ZAPRASZAMY Gliwice, ul.
Toszecka 99/443.

FIRMA Z DŁUGOLETNIM
DOŚWIADCZENIEM
WYKONUJE:
• więźby dachowe
• wszystkie rodzaje pokryć
dachowych
• obróbki blacharskie
• ocieplanie budynków
• roboty ogólnobudowlane
tel. 32/ 235-38-94,
tel. 505-036-009
www.pion-bud.pl

!Czyszczenie dywanów (u
klienta lub odbiór) tapicerek.
Sprzątanie. Mycie okien. Firma
Blitz. Tel. 32 234-21-72, kom.
510-286-736.
AGD NAPRAWA: pralek, lodówek, term, ogrzewaczy. Montaż
inst. elektr. i usuwanie awarii.
Tel. 694-506-777.

R

T

N

E

R

.

260

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

! PŁYWANIE, Gliwice-Zabrze
kolonie – różna tematyka.
www.jaguar.net.pl tel. 601425-940.

A
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Chcesz oddać dom do użytkowania? ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE. Tel. 508-145-905.

usługi

P

12

.

REMONTY KLATEK SCHODOWYCH, malowanie, tapetowanie, gipsy, panele. Tel./fax 32
230-59-52, 606-463-883.
REMONTY DROBNE I KOMPLEKSOWE: kafelki, panele,
ścianki, gładź, malowanie.
Konkurencyjne ceny. Tel. 794365-754, 601-855-141.
REMONTY drobne i kompleksowe; kafelki, tapety,
panele, gipsy, drzwi, okna,
elektryka, gaz, wod-kan. Tel.
602-288-031 lub 32 703-5811 po 20.00
www.grupa-remontowa.pl
REMONTY KOMPLEKSOWE:
hydraulika, gładzie, malowanie,
instalacje c.o. i gazowe, elektryka. Tel. 698-264-691.

.

!INSTALACJE ELEKTRYCZNE
AUTOMATYKA STEROWANIE
ALARMY DOMOFONY VIDEOFONY MONITORING
POMIARY TELEWIZJA.
Damian 504-169-000
www.elektroautomatyka.com

dam pracę
Skup złomu i metali kolorowych, demontaż konstrukcji
stalowych, ogrodzeń, pieców,
maszyn itp. Możliwość dojazdu
z wagą. Płatność gotówką. Bezpłatny transport. 515-191-401.

PRACA dla opiekunek w
Niemczech. Legalna praca,
kursy niemieckiego, wysokie
zarobki! Tiger Job – Tarnowskie Góry, Nakielska 35,
opiekunki@tigerjob.pl
tel. 32 768-27-12.

www.BRUKARSTWOGLIWICE.
pl tel. 502-611-988, 509-962089, 32 270-00-10

inne

WĘGIEL WORKOWANY orzech,
eko-groszek, flot, dowóz do
klienta. Tel. 515-191-401.

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

reklama
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Kupię stare skrzypce. Mogą
być uszkodzone. Tel. 506-289229.

auto-moto
AUTOSKUP – kupię każdy samochód osobowy i dostawczy.
Tel. 32 793-94-11, 660- 476276.
Kupię wszystkie samochody
do 5 tys. zł. Dojazd do Klienta.
797-496-632.

ciąg dalszy na stronie 11
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RTV NAPRAWA DOMOWA. Tel.
32 279-42-79, 605-285-957.
Szybka chwilówka, gdy zależy
Ci na czasie – zadzwoń i
sprawdź: 32 300-57-18.
reklama
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.

.

KAFELKOWANIE, PANELE,
MALARSKIE – TANIO!!! Tel.
787-672-048.
KREDYT DLA CIEBIE: KONSOLIDACJE, POZABANKOWE,
CHWILÓWKI. NOWOŚĆ.
TEL. 888-48-48-68.
MALOWANIE, TAPETY, GŁADŹ.
Myjemy, odsuwamy meble.
Wycena GRATIS. Tel. 607-969758.
MEBLE POKOJOWE tapicerowane, zabudowy, szafy, rolety.
Tel. 32 270-00-09, 695-899863.
MONTAŻ OGRODZEŃ, BRAM i
FURTEK. Tel. 602-322-434.
POMIARY INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ mieszkania,
domki. PROTOKOŁY – badań i
sprawdzeń ochrony przeciwpożarowej, potrzebne do oddania
domu do użytkowania. Tel.
508-145-905.
PROFESJONALNE SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ, DOMÓW
I BIUR, mycie okienm czyszczenie dywanów, pranie, prasowanie, pielęgnacja zieleni.
www.coma-sprzatanie.pl
Tel. 514-668-518.
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ogłoszenia drobne, zapowiedzi

ciąg dalszy ze strony 10

601-279, 503-960-071.

auto-moto

SKUP SAMOCHODÓW – całe,
uszkodzone. NAJLEPSZE CENY.
Dojazd. Tel. 500-349-500.

Kupię wszystkie samochody w
całości i na części, do wyrejestrowania. Tel. 514-077-737.

Twoje ogłoszenie
znajdziesz również na

Skup Aut, Każde: na złom,
rozbite, skorodowane. Tel. 666R
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Wypożycz
pamiątkę
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Z okazji 25 rocznicy tzw. wyborów
czerwcowych 1989 roku, Gliwicka
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
przygotowuje wystawę poświęconą
wyborom w okręgu gliwicko-zabrzańskim. Zgromadzone fotografie, afisze,
wycinki prasowe oraz inne pamiątki
złożą się na opowieść o zwycięstwie
opozycji solidarnościowej i tryumfie
demokracji.

do Muzeum w Gliwicach przy ul.
Dolnych Wałów 8a
do dnia 25 maja.

Wciąż gromadzone są materiały konieczne do przygotowania wystawy, dlatego
zwracamy się z prośbą do
wszystkich osób posiadających pamiątki związane z wyborami 1989 roku w Gliwicach. Interesują nas zdjęcia
i dokumenty oraz wszelkie pamiątki związane z pierwszymi
wolnymi wyborami.

Osoby chcące wypożyczyć przedmioty na wystawę proszone są
o przynoszenie ich
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A może na rajd?

Organizator zapewnia muzealne zabezpieczenie zbiorów
i zwrócenie pamiątek właścicielom w nienaruszonym
stanie.

Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej w dniach
15-17 maja 2014 r. po raz 48. organizuje Rajd Szlakami Powstań Śląskich.
Start z pl. Krakowskiego od 7.00 do 9.00, kolarze: 8.30 spod
SP 14 w Sośnicy (ul. Jedności 35). Meta i biwak w Błotnicy
Strzeleckiej. Uczestnicy imprezy dotrą na miejsce pieszo lub
na rowerach (z zabezpieczeniem funkcjonariuszom Komendy
Miejskiej w Gliwicach). Przewidziane są konkursy z nagrodami: historyczno-krajoznawczy, na piosenkę powstańczą,
rysunkowy oraz rowerowe.

Wystawę będzie można zobaczyć 2 czerwca w Gliwickiej
Wyższej Szkole Przedsiębiorczości, która wraz z Urzędem
Miasta Gliwice organizuje Konferencję z okazji pierwszych
wyborów parlamentarnych.
.
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sport

Lepszego debiutu w roli szkoleniowca
Piasta Angel Perez Garcia nie mógł
sobie wymarzyć. Gliwiczanie, którzy
w ostatnich meczach grali toporny
futbol, w Krakowie spisali się niesamowicie, gromiąc Cracovię aż 5:1.
Sobotnie zwycięstwo może
okazać się bardzo cenne
w końcowym układzie tabeli.
Piast znacznie lepiej przystąpił do pojedynku z Cracovią
i już po 20 minutach prowadził 2:0. Strzelaninę w Krakowie rozpoczął Ruben Jurado,
który w 18 minucie z niewielkiej odległości głową skierował piłkę do bramki gospodarzy. Zaledwie dwie minuty
później na 2:0 podwyższył

Kamil Wilczek. Gliwiczanie
grali mądrze, umiejętnie rozbijając próby ataków Cracovii.
Druga odsłona spotkania to
kolejny popis w wykonaniu
Piasta. Najpierw po faulu na
Wilczku rzut karny wykorzystał Ruben Jurado. Od tego
momentu Cracovia grała
w dziesiątkę, co praktycznie
zakończyło jakiekolwiek próby odrobienia niekorzystne-

Fot. piast-gliwice.eu

Piast gromi
w Krakowie!
go wyniku ze strony zespołu
„Pasów”.
Pięć minut później na 4:0 podwyższył Wilczek, po kapitalnym dośrodkowaniu Tomasza
Podgórskiego. Gliwiczanom
wciąż jednak było mało. W 84
minucie sędzia podyktował kolejną „jedenastkę”. Tym razem wykorzystał ją Wojciech
Kędziora, który zastąpił na
boisku Rubena Jurado.
Radości z efektownego zwycięstwa nie przysłonił nawet
przypadkowy gol samobójczy
Adriana Klepczyńskiego. Piłkarz Piasta niefortunnym wślizgiem skierował futbolówkę do
własnej bramki w 91 minucie.
Udany debiut Angela Pereza

Piłkarze Piasta dziękowali kibicom za doping podczas meczu w Krakowie
Garcii okazał się być ostatnim
meczem dla dotychczasowego
trenera Cracovii. Po blamażu
z gliwicką drużyną, władze
krakowskiego klubu zwolniły
Wojciecha Stawowego, który pełnił funkcję trenera od
czerwca 2012 roku.

Trzy punkty zdobyte
w Krakowie znacząco
poprawiają sytuację
Piasta w tabeli grupy
spadkowej Ekstraklasy.

Na cztery kolejki przed końcem
sezonu gliwiczanie zajmują trzynastą lokatę i mają już pięć punktów
przewagi nad drużynami ze strefy
spadkowej. W kolejnym spotkaniu
Piast zagra w Kielcach z tamtejszą Koroną. Początek w sobotę
o godzinie 18.00.
(mpp)

Zaledwie cztery dni przed kapitalnym
meczem z Cracovią Kraków, władze
Piasta Gliwice podjęły decyzję
o zwolnieniu dotychczasowego trenera Marcina Brosza. Jego następcą
został Hiszpan Angel Perez Garcia.
Słabe występy w ostatnich
miesiącach niebezpiecznie
przybliżyły Piasta do strefy
spadkowej. W klubie zdecydowano się na ostateczny krok
– zdymisjonowano Marcina
Brosza, który z gliwicką drużyną związany był od 2010
roku, doprowadzając Piasta
do największego sukcesu,
jakim był start w bieżącej
edycji Ligi Europy. Z zespołem pożegnał się także drugi
trener Dariusz Dudek oraz
trener bramkarzy Marek Matuszek. Decyzję mediom ogłosił Grzegorz Jaworski, który

Fot. piast-gliwice.eu

Hiszpańskie rządy na Okrzei
Zobacz ten
materiał TV
na swoim
smartfonie
Wystarczy do widocznego
obok kodu przyłożyć smartfon z dostępem do internetu i czytnikiem kodów QR

tymczasowo pełni obowiązki
prezesa.
O Angelu Perezie Garcii nie
wiadomo zbyt wiele. Jako
piłkarz reprezentował barwy
słynnego Realu Madryt, gdzie
pełnił również funkcję instruktora w szkole trenerów.
– Widziałem wiele materiałów
filmowych o drużynie, wiem
jak grają, jakie błędy popełniają. Teraz najważniejsze
jest najbliższe spotkanie –
powiedział nowy trener Piasta na środowej konferencji.

Umowa z Hiszpanem obowiązuje jedynie do końca sezonu.
Pomagać mu będzie Krzysztof
Szumski, wcześniej szkoleniowiec drugiej drużyny Niebiesko-czerwonych. 

(mpp)

Angel Perez Garcia został nowym szkoleniowcem Piasta Gliwice

* wg statystyk Alexa.com uwzględniających gliwickie portale informacyjne, z dn. 12.05.2014
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