Ogłoszenia
drobne
Nieruchomości,
usługi, dam pracę
zdrowie i inne
Strona 10

Co,
Gdzie,
Kiedy

Radny miał przekazać swoje wynagrodzenie na cele
charytatywne.
Jak się wywiązał
z obietnicy?

Strony 8-9

Strona 5

TYGODNIK ukazuje się we wtorki, od 1997r. REDAKCJA: Gliwice, pl. Piłsudskiego 3, czynna pn-pt: 9-16
tel./fax 32 230-84-51, kom. 503-10-60-19 www.gazeta-miejska.pl e-mail: redakcja@gazeta-miejska.pl

Wystartowało
ponad
1000 zawodniów
Strona 11

19 maja 2015 Nr 722

Bez dodatku GAZETA BEZPŁATNA
dostępna w wyznaczonych punktach.
Lista na str. 10

Piast
przywiózł
punkt
z Chorzowa

Przegrana
pierwsza bitwa
4
o miliony

Choć po golu
Vassiljeva Piast
prowadził na
Cichej z Ruchem
Chorzów, ostatecznie mecz
zakończył się
podziałem punktów. Rywalizacja
o utrzymanie
w Ekstraklasie
wchodzi w decydującą fazę.
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Miasto Gliwice przegrało w sądzie z Województwem Śląskim sprawę o zapłatę na rzecz hali Gliwice, faktur na kwotę 105 tysięcy złotych. Ewentualna wygrana, miała gliwickim urzędnikom otworzyć
drogę ku sięgnięciu po pełną, obiecaną (zdaniem Magistratu) przez
marszałka pulę, 141 mln złotych.
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Podziemia Kuria bliżej młodzieży
wciąż puste
Krystalizuje się przyszłość budynku po
dawnej szkole przy
ulicy Ziemowita 3.
Gliwicka kuria, która
w wyniku transakcji
z miastem przejęła
nieruchomość, planuje
wyodrębnić w budynku
strefę spotkań z dziećmi i młodzieżą.

Pech nie przestaje opuszczać piwnic gliwickiego
Ratusza. Atrakcyjnie położony lokal wciąż stoi
pusty, a firma, która najpóźniej w kwietniu miała
otworzyć w nim restaurację, wynegocjowała kilkumiesięczne wydłużenie terminu otwarcia.

Wbrew wcześniejszym, bardzo
nieoficjalnym informacjom,
w dawnej siedzibie Zespołu
Szkół Specjalnych nr 6 nie
powstanie seminarium duchowne.

Na początku roku wydawało się,
że wszystko jest na dobrej drodze – w internecie pojawiały
się liczne ogłoszenia o pracę
w lokalu „MOMO Restaurant
& Cocktail Bar”. Szukano m.in.
kucharzy, pomocy kuchennej
i kelnerów.
Na mocy umowy z magistratem
firma „MADRUSH – Mirosława
Tomaszewska" miała rozpocząć
działalność do końca kwietnia.
376-metrowy lokal, stoi jednak
pusty, a wewnątrz nie są prowadzone żadne prace.

czy najemca ruszył z działalnością gospodarzą. Stawka za
najem 1 metra kwadratowego
powierzchni wynosi 34 zł netto. Tak więc za każdy miesiąc,
konto magistratu zasila prawie
13 tys. złotych.
Stawka ustalona w drodze przetargu ponad dwukrotnie przebiła minimalne 15zł/metr kw.,
jakich domagał się magistrat.
Choć miasto nie jest wprost
stratne na umowie, to ciągle
niezagospodarowany lokal
z pewnością niekorzystnie wpływa na atrakcyjność starówki.

– 28 kwietnia został zawarty
aneks do umowy, na podstawie
którego najemca jest zobowiązany rozpocząć działalność
gospodarczą do 1 sierpnia
2015 roku. Najemca za okres,
w którym nie prowadzi działalności gospodarczej, uiszcza
opłaty za czynsz według stawki określonej w umowie oraz
opłaty związane z eksploatacją
lokalu – informuje nas Maja
Lamorska-Gorgol, z wydziału
prasowego gliwickiego urzędu
miejskiego.

Na łączny metraż nieruchomości składają się prawie
290-metrowe podziemia oraz
powierzchnia pod arkadami.
W sporym lokalu do jesieni
2012 roku działała kawiarnia
3M oraz klub Magnes.
W przetargu zorganizowanym
przez magistrat wystartowała
także firma „DAKO Hotele &
Pensjonaty”, właściciel kilku
lokali i punktów handlowych
w Gliwicach. Firma Jacka Krzyżanowskiego również zamierzała otworzyć w podziemiach
Ratusza restaurację.

Choć pusty lokal straszy, to
w urzędzie miejskim nie załamują rąk. Miasto zarabia na
umowie, bez względu na to,
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– Ta propozycja nie jest, i nigdy nie była, brana pod uwagę.
Przede wszystkim ze względów
ekonomicznych. Mamy wspólne, międzydiecezjalne seminarium duchowne z kurią z Opola. Niezależnie, czy mielibyśmy
dwóch czy pięćdziesięciu seminarzystów, potrzebne jest
całe zaplecze wraz z kadrą. To
nieopłacalne – informuje nas
ksiądz Bernard Koj, ekonom
diecezji gliwickiej.

W budynku przy ul. Ziemowita 3 raczej nie powstanie seminarium
– Na pewno musimy utrzymać
charakter edukacyjno-oświatowy,
takie są wymogi. Nie mogę mówić
z całkowitą pewnością, ale na
wysokim parterze proponujemy
zorganizować miejsce spotkań
dla młodzieży wraz z biblioteką.
Na I piętrze mogłyby się mieścić
pomieszczenia biurowe. Te i inne
propozycje są jednak ze sobą połączone, zależą od wielu czynników – dodaje ks. Bernard Koj.

Ostateczne decyzje co do funkcji
placówki podejmie
komisja budowlana
gliwickiej diecezji.
Na razie branych
jest pod uwagę
kilka rozwiązań
dla budynku.
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Przypomnijmy, budynek przeszedł w ręce księży w połowie ubiegłego roku. Miasto
wymieniło się nieruchomościami, a w zamian otrzymało
działki przy ulicy Kozielskiej.
Z uwagi na fakt, że wartość
zamienianych nieruchomości
nie była równa, kuria dopłaciła magistratowi 200 tysięcy
złotych.
(mpp)

Możliwe jednak, że przeważy
propozycja zachowania lub odświeżenia elewacji z zewnątrz,
a zrealizowane zostaną głów-

Innym zadaniem komisji będzie także określenie zakresu
prac remontowych.
.

nie prace w środku dawnej
szkoły. Jak dodają księża, na
pewno powstanie winda dla
osób niepełnosprawnych.

Budynek wymaga
pilnego remontu,
którego koszty
będą raczej spore.
Jedna z bieżących
koncepcji zakłada zmianę części
elewacji.
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Michał Pac Pomarnacki
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„Nasz zawód umiera!”

Kilkadziesiąt pielęgniarek pikietowało we wtorek pod Szpitalem Miejskim przy ul. Kościuszki, domagając się lepszych
warunków pracy. – Choć dzisiaj przypada Międzynarodowy
Dzień Pielęgniarek i Położnych, my nie mamy powodów do
świętowania – mówiły.

Wtorkowej pikiety
nie odczuli pacjenci – pielęgniarki
mające dyżur nie
odeszły od łóżek.

Fot: Michał Szewczyk

rokiem życia. Za dziesięć lat
nie będzie kto miał opiekować
się pacjentami – mówi Bożena Bigoś z Międzyzakładowej
Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
w szpitalu przy ul. Kościuszki.

W dwugodzinnym
proteście wzięły
udział reprezentantki czterech
gliwickich szpitali.
Podobne pikiety
zorganizowano
także w innych
miastach Polski.

Sytuacja może zmienić się
we wrześniu, kiedy planowany jest ogólnopolski strajk
generalny. Podejmowane akcje protestacyjne dotychczas
nie przynosiły zamierzonych
efektów. W ciągu ostatnich
ośmiu lat w Gliwicach pikietowano średnio raz w roku.
Protestowano m.in. pod gliwickim Ratuszem, gdy w kwietniu
2013 roku zorganizowano akcję „Najpierw szpital potem
Podium”. Organizatorzy wręczyli wówczas na sesji Rady
Miejskiej stosowną petycję.

– Domagamy się wzrostu
wynagrodzeń, które są bardzo niskie. Średnia pensja
pielęgniarki to dwa tysiące
złotych brutto. Chcemy też
poprawy warunków pracy. My
w tej chwili wykonujemy prace
salowych, dietetyczek, sekretarek, a chcemy zajmować się
przede wszystkim pacjentami. Średnia wieku pielęgniarki
w Polsce to 48 lat. Zaledwie
2% pielęgniarek jest przed 30
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szpital nie zapewnia odpowiedniej opieki pielęgniarskiej to
jest przytułkiem a nie szpitalem
– komentuje Bigoś.

We wtorek pielęgniarki ograniczyły się do spaceru w rejonie
szpitala.

W Gliwicach pracuje obecnie
ponad 600 pielęgniarek i położnych. W Polsce zawód pielęgniarki wykonuje 200.587
osób. Położnych jest 22.833.

– Ten protest nie jest przeciwko naszym pracodawcom.
My chcemy im pomóc, by mieli
argument do walki z Narodowym Funduszem Zdrowia, który
nie płaci za nasze usługi. Jeżeli
.
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Sądowe spory o halę
Miasto Gliwice przegrało w sądzie z Województwem Śląskim
sprawę o zapłatę na rzecz hali Gliwice, faktur na kwotę 105
tysięcy złotych. Ewentualna wygrana, miała gliwickim urzędnikom otworzyć drogę ku sięgnięciu po pełną, obiecaną (zdaniem Magistratu) przez marszałka pulę, 141 mln złotych.
Przypomnijmy, cała sprawa to
reperkusja zawartej kilka lat
temu umowy. Marszałek Województwa Śląskiego, zapewnił
wówczas gliwickich urzędników
o dofinansowaniu budowy Hali
Gliwice (wówczas Podium) ze
środków Unii Europejskiej. Jednak w maju 2012 roku, Komisja
Europejska uznała realizację
obiektu za nierentowną i zażądała od marszałka cofnięcia
dotacji. Inwestycja stanęła pod
znakiem zapytania. Ostatecznie Miasto zdecydowało się
przeznaczyć na budowę własne środki, ale w opinii magistrackich prawników umowa
zawarta z marszałkiem nadal
obowiązuje.

Pierwsza rozprawa przed Sądem Okręgowym w Katowicach
odbyła się 24 września ubiegłego roku.

BEZ WYTACZANIA
ARMAT

Jednym z argumentów, w rękach włodarzy Gliwic będą
wyniki dwóch innych postępowań sądowych toczonych
z Urzędem Marszałkowskim,
a związanych z finansowaniem hali. Oba (w tym jedno
prawomocnie) zakończyły się
po myśli Miasta. Jedno z nich
dotyczyło prawie 3 milionów
złotych wypłaconych przez Województwo Śląskie ze środków
unijnych na rzecz budowy gliwickiego obiektu.

Postępowanie mediacyjne zakończyło
się jednak fiaskiem
i strony musiały spotkać się w sądzie.
REKLAMA
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– W związku z nierozpoczęciem
w terminie, przez beneficjenta,
rzeczowej realizacji projektu,
powyższa kwota podlegała
.
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Na wokandzie czekają nas więc
dogrywki. Niezależnie od ich
wyniku, już teraz wiadomo, że
realizacja ambitnej, ale i kontrowersyjnej inwestycji nie jest
usłana różami.

Choć zdaniem władz
miasta, oddanie hali
Gliwice pod zarząd
PWiK nie oznacza
rezygnacji z poszukiwań operatora zewnętrznego, dotychczasowe efekty tych
starań nie napawają
optymizmem.

Kilka miesięcy
temu okazało się,
że obiekt zostanie
oddany do użytku
później niż pierwotnie zakładano.

– Jesteśmy przekonani, że
Urząd Marszałkowski postąpił
niezgodnie z prawem i przedwcześnie zerwał umowę. Nie

Michał Szewczyk

Fot. Michał Szewczyk

Sprawa została najpierw skierowana do mediacji.
– Jesteśmy zawsze za tym,
żeby spory rozwiązywać bez wytaczania armat – mówił nam
rok temu Marek Jarzębowski,
rzecznik prezydenta Gliwic.

W dodatku przez kilkanaście
miesięcy nie udało się znaleźć chętnego do zarządzania
halą. W marcu zdecydowano
więc o wniesieniu obiektu
w skład majątku gliwickich
„wodociągów”.

PROBLEMÓW
JEST WIĘCEJ

Jest zatem niemal
pewne, że województwo będzie
odwoływać się od
tego orzeczenia
poprzez złożenie
skargi kasacyjnej do
Naczelnego Sądu
Administracyjnego.

zwrotowi – tłumaczy stanowisko województwa Witold Trólka
z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. –
Na obecnym etapie sprawa została przegrana, ale wyrok jest
nieprawomocny i nie wyczerpuje
toku postępowania sądowo-administracyjnego – dodaje.

Wyrok poznaliśmy
dopiero pod koniec
kwietnia. Jest on
niekorzystny dla
Gliwic, ale to nie
koniec sprawy.
Zygmunt Frankiewicz już zapowiedział złożenie
apelacji.

było do tego podstaw – komentuje Jarzębowski.

Według niedawnych doniesień, pierwsza poważna impreza na Hali Gliwice powinna odbyć się
w połowie przyszłego roku
.
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Masz trudności z uzyskaniem gotówki z Banku?

PRZYJDŹ DO NAS!
Oferty wielu banków w 1 miejscu
8 Oferty wielu banków
w 1 miejscu

8 Dla Rolników

8 Kredyty gotówkowe/
/konsolidacyjne

8 Kredyty hipoteczne

8 Kredyty dla firm, leasingi

8 Pożyczki pozabankowe

Pomożemy Ci przejść przez wymagane formalności

Gotówka także bez zaświadczeń!
Masz już PIT? – weź pożyczkę! Tylko do końca czerwca 2015 r.

GLIWICE
Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu KC

Tel.: 32/ 235 80 85
32/ 726 39 75
moduł reklamowy
tej wielkości
kosztuje tylko

78 zł

netto
Szczegóły na
www.gazeta-miejska.pl
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Obietnica wciąż
czeka na spełnienie

Radny Patryk Hodura w trakcie kampanii wyborczej zapewniał,
że mandat będzie sprawował społecznie, a pieniądze z tego
tytułu przekaże na cele charytatywne. Fundacja, na której konto
miał przekazywać obiecane środki, do dzisiaj jednak nie powstała. – Wspomagam kilka stowarzyszeń oraz fundacje – twierdzi
radny, ale dowodów tego działania nie chce udokumentować.
tuszu. Karierę saPoprosiliśmy radnego o przedgo mniej, niż tolerować tego
stawienie jakichkolwiek dowomorządową zaczął typu zachowania. To kwestia
dów na wypełnianie przedwyborpewnych standardów polityczz przytupem, gdy
czej obietnicy. Jeszcze w lutym
nych – uzasadniał wyrzucenie
tuż po wyborach
wysłaliśmy do niego zapytanie
radnego z szeregów partii,
z hukiem został
w tej sprawie. Nie otrzymaliprzewodniczący gliwickiej PO
śmy żadnej odpowiedzi, dopiero
Borys Budka.
wyrzucony z Platw ubiegłym tygodniu, po teleformy Obywatelfonicznym ponagleniu, radny
Hodura w Ratuszu zasiada więc
skiej.
zechciał odnieść się do naszych
jako radny niezrzeszony.
pytań.
– Jeśli moi wyborcy mają jakieś wątpliwości, niech się
zgłoszą do mnie bez pośredników. Mieszkańcy mają do mnie
kontakt – odpowiada Hodura.

Patryk Hodura,
zaoczny student
prawa, to najmłodszy, 21-letni radny
zasiadający w Ra-

Była to konsekwencja kampanii
wyborczej, podczas której zarzucono mu powieszenie ponad
500 plakatów bez zezwolenia,
złamanie ciszy wyborczej oraz
zaklejanie materiałów kontrkandydatów.
– Pomimo wezwań kierowanych jeszcze w trakcie kampanii wyborczej, Patryk Hodura
nie zaprzestał swoich działań.
Wolimy mieć jednego radne-

Przedwyborcza obietnica była
poważna, ale przede wszystkim
chwytliwa marketingowo: „Zostając radnym, działalność tę
chcę nadal realizować społecznie, a środki należne z tytułu
mandatu radnego przeznaczę
na rzecz instytucji charytatywnych” – deklarował w listopadzie ubiegłego roku Hodura
w swojej ulotce wyborczej.
Młodemu politykowi zaufało
627 wyborców. Zdystanso-

175 biletów
na godzinę

Nie maleje zainteresowanie ofertą gliwickiej Palmiarni. Po otwarciu pawilonu
akwarystycznego, w placówce odnotowują kolejne rekordy frekwencji. Jeden z nich
ustanowiony został w weekend majowy.
Sprzedaliśmy 1401 biletów (także rodzinnych i grupowych), co
dało średnio 175 biletów na
godzinę – mówi Barbara Trzebińska, zastępca kierownika
Palmiarni Miejskiej w Gliwicach.

Obiekt odwiedziło
łącznie 2823 osób.
Dotychczasowy

19.05.2015 (nr 722)

rekord frekwencji
ustanowiony został
także w majówkę.
W ubiegłym roku, 3 maja do
gliwickich tropików zawitało
2557 gości. Choć na dobry
wynik z pewnością wpływ miała kiepska pogoda, nie ulega
wątpliwości, że – wcale już nie

wał m.in. dotychczasowego
radnego Henryka Woźniaka
i byłego szefa gliwickiej PO
Jacka Trochimowicza. W tyle
zostawił też swoich kolegów
ze środowiska „Młodych Demokratów”.

pewniał o tworzeniu Fundacji
„Bezpieczne Miasto-Bezpieczna
Gmina”, na której konto będzie
przekazywać swoją dietę radnego. Minęło pół roku, a fundacja
ciągle nie powstała.

.
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.

Zabawa w politykę trwa więc
w najlepsze.

– Jest w trakcie procesu rejestracji, po podpisaniu aktu
notarialnego – zapewnia Patryk

Tuż po wyborach, w rozmowie
z redakcją Gazety Miejskiej zaREKLAMA

Hodura. – Szczegóły umieszczę
w sprawozdaniu z pracy radnego, na tym oprę swoją kampanię wyborczą w celu uzyskania
reelekcji – dodaje.
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Michał Szewczyk
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taka nowa – atrakcja akwarystyczna nadal przyciąga tłumy
ciekawskich.

Palmiarnię odwiedza najwięcej osób
w całej 89-letniej
historii obiektu.
Obiekt jest czynny dla zwiedzających od wtorku do piątku
w godzinach 9.00 – 18.00 oraz
w sobotę i niedzielę od 10.00 do
18.00. Bilety wstępu kosztują –
7 zł (normalny), 5 zł (ulgowy), 10
zł (rodzinny). 
(msz)
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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.
20.05 - środa
Muzeum Miejskie w Zabrzu, ul.
Powstańców Śląskich 3

• wystawa – Była taka drużyna…
3 drużyna harcerzy im. Tadeusza
Kościuszki w Zabrzu 1945-1950
Ekspozycja poświęcona jest
krótkiej historii niezwykłej grupy
młodych ludzi, którzy działali na
terenie Zabrza w ramach odrodzonego po II wojnie światowej
Związku Harcerstwa Polskiego.
Galeria Café Silesia – Zabrze,
ul. 3 Maja 6
• wystawa: Janusz Kapusta K-dron. Między sztuką a nauką –
wystawy światowej sławy rysownika, architekta, i filozofa.
Filharmonia Zabrzańska – Zabrze, Park Hutniczy 7
• 09.30, 11.00 Koncerty edukacyjne dla dzieci i młodzieży /Tańce
różnych narodów
Teatr Nowy – Zabrze, Plac Teatralny 1

• 10.00 Zemsta /A. Fredro
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4, tel. 32 271-62-91
• 18.00 Gloria
• 20.00 Antarktyda. Rok na lodzie

Stacja Artystyczna Rynek – Gliwice Rynek 4-5, tel. 500-170-516
• 19.00 – Z CYKLU: COUCHSERFERZY W PODRÓŻY (9. SPOTKANIE) przyjdź, podyskutuj i podróżuj! Wstęp wolny.
Kino Studyjne AMOK – Gliwice,
ul. Dolnych Wałów 3
• 12.30 Apartament /w ramach
seans seniora • 16.00 Randki
w ciemno • 16.45 Sekrety morza
• 18.00 Citizenfour • 18.30Apartament • 20.00 Wiek Adaline •
20.15 Party Girl

21.05 - czwartek
Muzeum Górnictwa Węglowego
– Zabrze, ul. 3 Maja 19
VIII Metropolitalne Święto Rodziny
2015 • 17.00 Konferencja – „Zabrze – razem dla rodziny”
Muzeum Miejskie w Zabrzu, ul.
Powstańców Śląskich 3
• wystawa – Była taka drużyna…
3 drużyna harcerzy im. Tadeusza
Kościuszki w Zabrzu 1945-1950
Galeria Café Silesia – Zabrze,
ul. 3 Maja 6
• wystawa: Janusz Kapusta K-dron. Między sztuką a nauką –
wystawy światowej sławy rysownika, architekta, i filozofa.
Filharmonia Zabrzańska – Zabrze, Park Hutniczy 7
• 18.00 Wiosenny Turniej Tenorów – gala operowa /Najpiękniejsze arie operowe, operetkowe
i pieśni neapolitańskie

Stacja Artystyczna Rynek – Gliwice Rynek 4-5, tel. 500-170-516
• 16.00-17.45 – KREATYWNE
ZAJĘCIA PLASTYCZNE. WSTĘP
WOLNY. Zajęcia plastyczne dla
dzieci i młodzieży oraz rodziców.
Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy na miejscu lub na
adres sar@gtwgliwice.pl.

Zamek Piastowski – Gliwice, ul.
Pod Murami 2, tel. 32 231-44-94

• wystawa – Przeszłość powiatu
gliwickiego. Vademecum archeologiczne (do 30 czerwca 2015 r.)
COK „Perełka” – Gliwice, ul. Studzienna 6
• Helena Sułkowsa-Pawlik – tkanina
artystyczna /50-lecie pracy twórczej
• Międzynarodowy Plener Malarski „Moje Miasto” wraz z wystawą
poplenerową
Galeria ATRIUM Technopark –
Gliwice, ul. Konarskiego 18C
• wystawa prac autorstwa Pawła
Szymy – rysownika i fotografa pt.
"Spacerem po Alsdorfie"
Rock'a Club – Gliwice, Rynek 18

• 18.00 Festiwal #daSię! Dla Ani
/Dale ,Radiooaktywni, Crime Against Silence, Kompot, The Tree,
Dżentelmenels

• 18.00-21.00 – CZWARTKI
Z ZASADAMI. WSTĘP WOLNY.
Planszówki, karcianki, bitewniaki. Chcesz zagrać, a nie masz
gdzie? Weź swoją ulubioną grę
pod pachę i wpadnij do Stacji
zagrać w Magica, Warhammera,
Ogniem i Mieczem.
Stowarzyszenie Muzyczne "Śląski Jazz Club" – Gliwice, Rynek 18

Czwartek Jazzowy z Gwiazdą
• 20.00 Walk Away – 30 lat!
Kino Studyjne AMOK – Gliwice,
ul. Dolnych Wałów 3
• 16.00 Randki w ciemno • 16.30
Apartament • 18.00 Citizenfour •
18.00 Wiek Adaline

• wystawa – Przeszłość powiatu
gliwickiego. Vademecum archeologiczne (do 30 czerwca 2015 r.)
COK „Perełka” – Gliwice, ul. Studzienna 6
• Helena Sułkowsa-Pawlik – tkanina artystyczna /50-lecie pracy
twórczej (do 05.25)
• Międzynarodowy Plener Malarski „Moje Miasto” wraz z wystawą
poplenerową
Galeria ATRIUM Technopark –
Gliwice, ul. Konarskiego 18C
• wernisaż wystawy prac autorstwa
Pawła Szymy – rysownika i fotografa pt. "Spacerem po Alsdorfie"

Muzeum Miejskie w Zabrzu, ul.
Powstańców Śląskich 3
• wystawa – Była taka drużyna…
3 drużyna harcerzy im. Tadeusza
Kościuszki w Zabrzu 1945-1950
Galeria Café Silesia – Zabrze,
ul. 3 Maja 6

• wystawa: Janusz Kapusta K-dron. Między sztuką a nauką –
wystawy światowej sławy rysownika, architekta, i filozofa.
• 20.00 Future Shorts Spring
2015 /w ramach: DKF Trans |
Future Shorts • 20.15 Party Girl

Kopalnia Guido – Zabrze, ul. 3
Maja 93

Zamek Piastowski – Gliwice, ul.
Pod Murami 2, tel. 32 231-44-94
• wystawa – Przeszłość powiatu
gliwickiego. Vademecum archeologiczne (do 30 czerwca 2015 r.)
Stacja Artystyczna Rynek – Gliwice Rynek 4-5, tel. 500-170-516
• 17.00 – Z CYKLU: „5 NA 5”
MICHAŁ WROŃSKI POEZJA (4.
SPOTKANIE). W PROGRAMIE:
SYLWETKA GLIWICKIEGO POETY, WSPÓLNE CZYTANIE POEZJI.
WSTĘP WOLNY. Cykl literacki „5 na
5” jest współtworzony z Miejską
Biblioteką Publiczną w Gliwicach.
COK „Perełka” – Gliwice, ul. Studzienna 6
• Helena Sułkowsa-Pawlik – tkanina artystyczna /50-lecie pracy
twórczej (do 05.25)
• Międzynarodowy Plener Malarski „Moje Miasto” wraz z wystawą
poplenerową
Radiostacja – Gliwice, ul. Tarnogórska 129

Dom Muzyki i Tańca – Zabrze, ul.
Gen. de Gaulle’a 17

Teatr Na Poziomie
• 19.00 Synek – spektakl

Radiostacja – Gliwice, ul. Tarnogórska 129
• wystawa – Z Archiwum X Departamentu (do 30.06)
Zamek Piastowski – Gliwice, ul.
Pod Murami 2, tel. 32 231-44-94

22.05 - piątek

Teatr Nowy – Zabrze, Plac Teatralny 1
• 18.00 DYPLOMARIUM XIII –
wernisaż wystawy
Na wystawie zaprezentowane
zostaną dyplomy trzech specjalności artystycznych: technik
graficznych, dekorowania wnętrz,
fotografii. Towarzyszyć im będą
dyplomy z malarstwa i rysunku.

• wystawa – Z Archiwum X Departamentu (do 30.06)

• 19.00 Związek Otwarty /Franca
Rame, Dario Fo
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4, tel. 32 271-62-91
• 18.00 Gloria

Teatr Nowy – Zabrze, Plac Teatralny 1
• 09.30 OSKAR I PANI RÓŻA /
Eric-Emmanuel Schmitt
• 11.30 OSKAR I PANI RÓŻA /
Eric-Emmanuel Schmitt
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4, tel. 32 271-62-91
• 18.00 Gloria
• 20.00 Antarktyda. Rok na lodzie
Radiostacja – Gliwice, ul. Tarnogórska 129
• wystawa – Z Archiwum X Departamentu (do 30.06)
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Galeria ATRIUM Technopark –
Gliwice, ul. Konarskiego 18C
• wystawa prac autorstwa Pawła
Szymy – rysownika i fotografa pt.
"Spacerem po Alsdorfie"
Centrum Kultury Jazovia – Gliwice, Rynek 10

• 18.00 Gaba Kulka

Prześladowany przez demony przeszłości Mad Max uważa, że najlepszym
sposobem na przeżycie jest samotna wędrówka po świecie. Zostaje
jednak wciągnięty do grupy uciekinierów przemierzających tereny spustoszone przez wojnę nuklearną (Wasteland) w pojeździe zwanym War Rig,
prowadzonym przez Imperatorkę Furiosę. Uciekają z Cytadeli sterroryzowanej przez Immortana Joe’ego, któremu odebrano coś wyjątkowego.
Rozwścieczony watażka zwołuje wszystkie swoje bandy i wytrwale ściga
buntowników, podczas gdy na drogach toczy się wysokooktanowa wojna.

www.gazeta-miejska.pl

• 20.00 Wędrówka na zachód

Kino Studyjne AMOK – Gliwice,
ul. Dolnych Wałów 3
• 16.00 Cząstka Podlasia • 16.30
Apartament • 17.00 Karski i władcy ludzkości • 18.00 Wiek Adaline
18.15 Party Girl • 20.00 Muzea
Watykańskie 3D /w ramach: Muzea
Watykańskie • 20.15 Taxi-Teheran
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23.05 - sobota
Muzeum Miejskie w Zabrzu, ul.
Powstańców Śląskich 3
• 11.00 RAJD ROWEROWY
SZLAKIEM ZABRZAŃSKICH
PRZEJŚĆ GRANICZNYCH (start
z Placu Wolnościw Zabrzu)
• wystawa – Była taka drużyna…
3 drużyna harcerzy im. Tadeusza
Kościuszki w Zabrzu 1945-1950
(do 22.09)
Galeria Café Silesia – Zabrze,
ul. 3 Maja 6

dzieci w wieku przedszkolnym do
osób dorosłych. Wystawa trwa
do 22 czerwca 2015 roku.
Radiostacja – Gliwice, ul. Tarnogórska 129
• wystawa – Z Archiwum X Departamentu (do 30.06)
Zamek Piastowski – Gliwice, ul.
Pod Murami 2, tel. 32 231-44-94
• wystawa – Przeszłość powiatu
gliwickiego. Vademecum archeologiczne (do 30 czerwca 2015 r.)
CKS Mrowisko – Gliwice, ul.
Pszczyńska 85
• 18.00 Akademicki Zespół Muzyczny – koncert
Gliwicki Teatr Rozrywki – Gliwice,
ul. Nowy Świat 55/57

• Janusz Kapusta K-dron. Między
sztuką a nauką – wystawa światowej sławy rysownika, architekta,
i filozofa.
Dom Muzyki i Tańca – Zabrze, ul.
Gen. de Gaulle’a 17

• 17.00 Koncert inaugurujący VIII
Metropolitalne Święto Rodziny –
Chór TGD oraz Chór Rovereto
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4, tel. 32 271-62-91
• 18.00 Gloria
• 20.00 Wędrówka na zachód
Willa Caro – Gliwice, ul. ul. Dolnych Wałów 8a

• 18.30 KSIĘŻNICZKA CZARDASZA – operetka w 3 aktach
Przebojowa, rozśpiewana, skrząca
humorem! Jedna z największych
inscenizacji w historii gliwickiej
sceny!
Kino Studyjne AMOK – Gliwice,
ul. Dolnych Wałów 3
tel. 32 231-56-99
• 16.00 Cząstka Podlasia • 17.00
Karski i władcy ludzkości • 18.15
Party Girl • 20.00 Drugi Hotel Marigold • 20.15 Taxi-Teheran

24.05 - niedziela
Galeria Café Silesia – Zabrze,
ul. 3 Maja 6
• wystawa: Janusz Kapusta K-dron. Między sztuką a nauką –
wystawy światowej sławy rysownika, architekta, i filozofa.
Dom Muzyki i Tańca – Zabrze, ul.
Gen. de Gaulle’a 17

Krótki kurs historii sztuki
• 16.00 Wykład piąty: Sztuka
wobec rewolucji przemysłowej –
neoklasycyzm, romantyzm, arts
& crafts
Stacja Artystyczna Rynek – Gliwice Rynek 4-5, tel. 500-170-516

• 11:30 – WERNISAŻ WYSTAWY
WRAZ Z PODSUMOWANIEM IV
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU ORIGAMI „MAGIA ZAMKNIĘTA
W PAPIERZE”, TEMAT EDYCJI:
„MORZA, JEZIORA, RZEKI…”.
WSTĘP WOLNY. Na wystawie
można zobaczyć obrazy origami
wykonane przez uczestników
z całej Polski, od najmłodszych

19.05.2015 (nr 722)

Radiostacja – Gliwice, ul. Tarnogórska 129
• wystawa – Z Archiwum X Departamentu (do 30.06)
Zamek Piastowski – Gliwice, ul.
Pod Murami 2, tel. 32 231-44-94
• wystawa – Przeszłość powiatu
gliwickiego. Vademecum archeologiczne (do 30 czerwca 2015 r.)
Willa Caro – Gliwice, ul. ul. Dolnych Wałów 8a
Podwieczorki muzyczne –
Lirycznie i tanecznie

• 17.00 Trio „INTERMEZZO”
Jarosława Kosiak – skrzypce, Karolina Nowak-Waloszczyk – wiolonczela, Jadwiga Barańska – fortepian
XXVI Dni Muzyki Organowej
• 20.15 Kościół pw. Wszystkich
Świętych – Gliwice
INAUGURACJA FESTIWALU KONCERT KANTATOWO-ORATORYJNY
Gliwicki Teatr Rozrywki – Gliwice,
ul. Nowy Świat 55/57
• 12.00 XCVIII KRAKOWSKI SALON POEZJI W GLIWICACH. GLIWICCY POECI: JAN STRZĄDAŁA
• 17.00 KSIĘŻNICZKA CZARDASZA
– operetka w 3 aktach
Przebojowa, rozśpiewana, skrząca
humorem! Jedna z największych inscenizacji w historii gliwickiej sceny!
Kino Studyjne AMOK – Gliwice,
ul. Dolnych Wałów 3
• 16.00 Cząstka Podlasia • 16.30
Apartament • 17.00 Karski i władcy ludzkości • 18.00 Wiek Adaline
18.15 Muzea Watykańskie 2D
w ramach: Muzea Watykańskie •
18.15 Party Girl • 20.00 Drugi Hotel Marigold • 20.15 Taxi-Teheran

• 18.00 Gloria
• 20.00 Wędrówka na zachód
Zamek Piastowski – Gliwice, ul.
Pod Murami 2, tel. 32 231-44-94

Teatr Nowy – Zabrze, Plac Teatralny 1

• 19.00 Wysokie Napięcie /Zbigniew Stryj

• Helena Sułkowsa-Pawlik – tkanina artystyczna /50-lecie pracy
twórczej
XXVI Dni Muzyki Organowej
• 19.30 Kościół pw. św. Bartłomieja – Gliwice
RECITAL ORGANOWY BENJAMIN
RIGHETTI (LOZANNA)

Muzeum Miejskie w Zabrzu, ul.
Powstańców Śląskich 3
• wystawa – Była taka drużyna…
3 drużyna harcerzy im. Tadeusza
Kościuszki w Zabrzu 1945-1950
(do 22.09)
Galeria Café Silesia – Zabrze,
ul. 3 Maja 6
• wystawa: Janusz Kapusta K-dron. Między sztuką a nauką –
wystawy światowej sławy rysownika, architekta, i filozofa.

COK „Perełka” – Gliwice, ul. Studzienna 6

Gliwicki Teatr Rozrywki – Gliwice,
ul. Nowy Świat 55/57

• wystawa – Przeszłość powiatu
gliwickiego. Vademecum archeologiczne (do 30 czerwca 2015 r.)
Stacja Artystyczna Rynek – Gliwice Rynek 4-5, tel. 500-170-516
• 19.00-20.30 – „TEATR NA
STACJI” – ZAJĘCIA TEATRALNE
DLA DOROSŁYCH. OBOWIĄZUJĄ ZAPISY: sar@gtwgliwice.pl .
WSTĘP WOLNY.
Galeria ATRIUM Technopark –
Gliwice, ul. Konarskiego 18C
• wystawa prac autorstwa Pawła
Szymy – rysownika i fotografa pt.
"Spacerem po Alsdorfie"

• 18.30 KSIĘŻNICZKA CZARDASZA
– operetka w 3 aktach
Przebojowa, rozśpiewana, skrząca
humorem! Jedna z największych inscenizacji w historii gliwickiej sceny!
Kino Studyjne AMOK – Gliwice,
ul. Dolnych Wałów 3
• 15.15 Apartament • 16.00
Cząstka Podlasia • 17.00 Niekochana | Trzeba zabić tę miłość
/w ramach: Akademia Polskiego
Filmu • 17.00 Karski i władcy
ludzkości • 18.15 Party Girl •
20.15 Taxi-Teheran

25.05 - poniedz.
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4, tel. 32 271-62-91
• 16.00, 18.00 Kino dla Seniorów:
Wszyscy w naszej rodzinie
• 20.00 Wędrówka na zachód
COK „Perełka” – Gliwice, ul. Studzienna 6
• Helena Sułkowsa-Pawlik – tkanina artystyczna /50-lecie pracy
twórczej

Kopalnia Guido – Zabrze, ul. 3
Maja 93

Galeria ATRIUM Technopark –
Gliwice, ul. Konarskiego 18C

Teatr Na Poziomie
• 19.00 Frelki – spektakl

• wystawa prac autorstwa Pawła
Szymy – rysownika i fotografa pt.
"Spacerem po Alsdorfie"

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4, tel. 32 271-62-91
• 18.00 Gloria
• 20.00 Wędrówka na zachód

Kino Studyjne AMOK – Gliwice,
ul. Dolnych Wałów 3
tel. 32 231-56-99
• 13.00 Drugi Hotel Marigold
/w ramach: Seans Seniora • 16.00
Cząstka Podlasia • 16.30 Apartament • 17.00 Karski i władcy
ludzkości • 18.00 Wiek Adaline •
20.00 Party Girl • 20.00 Drugi Hotel Marigold • 20.15 Taxi-Teheran

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4, tel. 32 271-62-91

26.05 - wtorek

• 16.00 Dzień Matki po ślonsku
/Kabaret Rak, Mirek Szołtysek
i Wesołe Trio, Mariusz Kalaga,
Mirek Jędrowski, zespół Fest,
zespół DwaA

Teatr Nowy – Zabrze, Plac Teatralny 1
• 19.00 Wszystko o kobietach.
Wszystko o mężczyznach. /Miro
Gavran

XXVI Dni Muzyki Organowej
• 19.15 Katedra św. Ap. Piotra
i Pawła – Gliwice
RECITAL ORGANOWY
WOLFGANG REISINGER (WIEDEŃ)

9

Stacja Artystyczna Rynek – Gliwice Rynek 4-5, tel. 500-170-516
• 15:30-17:30 – AKADEMIA
PODSTAW WIEDZY PLASTYCZNEJ ZAJĘCIA INTEGRACYJNE
(5. SPOTKANIE). WARSZTATY
I KONSULTACJE, PROWADZENIE
I OPIEKA ARTYSTYCZNA: URSZULA TATRZAŃSKA. WSTĘP WOLNY.

www.gazeta-miejska.pl
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ogłoszenia drobne

nieruchomości

CERTYFIKATY, Świadectwa
Charakterystyki Energetycznej
– budynki, mieszkania. Tanio,
szybko i solidnie 508-145-905.

Do wynajęcia MusicPub, ogródek, lokale Starówka Gliwice i
SPA w Rudnie. 601-171-790.
Sprzedam dom, 5 pokoi, kuchnia,
130 m2, działka 1753 m2, w Ciochowicach koło Toszka. Cena do
uzgodnienia. Tel. 32 331-21-09.
Sprzedam dom na wsi, 90 m2,
media, budynek gospodarczy
50 m2, działka 30 a, zadbana.
Czysta, zielona okolica. 515373-778.

TANIO! Remonty mieszkań oraz
projekty elektryczne i gazowe.
Tel. 570-340-571.
TRANSPORT DO 15 TON.
Ziemia ogrodowa, kruszywa,
piasek. Tel. 667-413-700.

Sprzedam lokal 50 m2, 105
tys., ul. Floriańska. Tel. 515181-585.
ELEKTRYK - Pomiary elektryczne, prowizorki budowlane,
inne usługi. Uprawnienia E+D.
Solidnie, przystępne ceny –
508-145-905.

usługi
!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 instalacji i usuwanie awarii.
Tel. 694-506-777.
BAŁUCKI telewizory NAPRAWA domowa. Dekodery TV
naziemnej. Tel. 32 234-86-65,
692-666-418.
BOUTIQUE LAPLAYA78, odzież
dla kobiet z klasą i inne.
Gliwice, Okrzei 11. Tel. 601490-293.
P
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ER

.

.

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
Kierownik poprowadzi budowę.
Cena 700 zł. Tel. 535-982-363.

.

MEBLE POKOJOWE tapicerowane, zabudowy, szafy, rolety.
Tel. 32 270-00-09, 695-899863.
MOSKITIERY, plisy, rolety materiałowe i rzymskie, żaluzje.
Tel. 532-591-875.

Biuro czynne
od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 9-16.00
redakcja@gazeta-miejska.pl
www.gazeta-miejska.pl
Reklama
marketing@gazeta-miejska.pl
Redaktor naczelny
Marcin Fabrykowski
marcin@gazeta-miejska.pl
Wydawca:
INFORMATOR RYNKOWY
- Wydawnictwo Prasowe
Marcin Fabrykowski
Bank:
66 1140 2004 0000 3002 4972 8585
Druk: Polskapresse,
Sosnowiec, ul. Baczyñskiego 25A
Wydawca nie odpowiada za treœæ
otrzymanych reklam i og³oszeñ

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

finanse
SZYBKA POŻYCZKA OD RĘKI.
Bez zaświadczeń, bez BIK. Promocja do 22 maja! Zadzwoń:
32 420-27-58.
Ale szybka gotówka do
25.000 zł!!! Sprawdź. Tel.
793-080-309.
Atrakcyjna pożyczka
minimum formalności. Tel.
504-820-647.
EKSPRESS gotówkowy!
Pożyczymy do 25.000 zł!
503-833-703.
Brakuje Ci gotówki? Zadzwoń po szybką pożyczkę.
Tel. 668-681-884.
GOTÓWKA NA DOWOLNY
CEL ZADZWOŃ Tel. 606206-962.

dam pracę

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

Kupimy samochód od 5 do
15 tys. Auto-Handel. Płacimy
najwięcej. 661-30-70-70.

Zatrudnimy pracowników
ochrony posiadających wpis
na listę kwalifikowanych
pracowników ochrony. Praca
na terenie Zabrza i okolic. Tel.
694-415-703.

auto-moto

Skup samochodów w każdym
stanie, odbiór gratis. Najwyższe ceny. 518-098-505.

! AUTO-SKUP skorodowanych,
rozbitych, do wyrejestrowania.
Tel. 507-572-625.

Ogłoszenia drobne na

gazeta-miejska.pl

! AUTO-SKUP za gotówkę do 5
tys., stan obojętny. Tel. 507572-625.

turystyka
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REMONTY: hydraulika, kafelkowanie, malowanie, gładzie,
sufity podwieszane, zabudowy
k/g, elektryka, tynkowanie.
Tel. 698-264-691.
REMONTY KLATEK SCHODOWYCH, malowanie, tapetowanie, gipsy, panele.
Tel./fax 32 230-59-52, 606463-883.
Roz-Alt Rozruszniki, Alternatory
– regeneracja. Chorzowska 12,
Gliwice. 790-499-818.
REMONTY drobne i kompleksowe; kafelki, tapety,
panele, gipsy, drzwi, okna,
elektryka, gaz, wod-kan.
Tel. 602-288-031 lub 32
703-58-11 po 20.00
www.grupa-remontowa.pl
RTV NAPRAWA DOMOWA. Tel.
32 279-42-79, 605-285-957.
S T E R Y L I Z A C J A NARZĘDZI I MATERIAŁÓW. Bytom,
centrum. Tel. 731-245-851.
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AUTOSKUP – kupię każdy samochód osobowy i dostawczy. Tel.
32 793-94-11, 660- 476-276.

NAJTAŃSZE PRZEJAZDY
AUTOKAROWE, WCZASY
(B.P. Bartuś), Zwycięstwa
53a (wejście od ul. Fredry),
32 231-73-86, 500-182-807.

Kupię wszystkie samochody
do 5 tys. zł. Dojazd do Klienta.
Tel. 797-496-632.

zdrowie

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

Protezy i leczenie stomatologiczne na NFZ. Szałsza k/
Gliwic. Tel. 730-710-102.
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ANTYKWARIAT kupi KSIĄŻKI,
DOJAZD do klienta PŁATNE
GOTÓWKĄ. 662-330-579.
Kupimy stare książki, pocztówki, dokumenty, zdjęcia, monety
itp. Księgarnia Ossolineum,
Matejki 2, Gliwice, 32 238-2511, dojazd do klienta.
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m
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moduł reklamowy
tej wielkości
kosztuje tylko

78 zł

netto
Szczegóły na
www.gazeta-miejska.pl

.

Szukasz dodatkowej
pracy na wakacje?
Promedica24 zatrudni Opiekunki/ów osób starszych
w Niemczech z doświadczeniem w opiece.

Zarób do 3000 euro brutto za wyjazd!
Chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń 501 356 325

Firma EKO METAL zatrudni panią na stanowisko: KASJERKA
WAGOWA wraz z obsługą punktu skupu złomu. Wymagania:
obsługa komputera, dyspozycyjność. Tel. 515-191-401.

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze
Tygodnik,
ukazuje siê we wtorki

Redakcja, biuro og³oszeñ
Gliwice, pl. Pi³sudskiego 3
tel.fax 32 230-84-51
kom. 503-10-60-19

Skup złomu i metali kolorowych, demontaż konstrukcji
stalowych, ogrodzeń, pieców,
maszyn itp. Możliwość dojazdu
z wagą. Płatność gotówką.
Bezpłatny transport. 515-191401.

Zatrudnię na umowę/zlecenie,
Gliwice, kamieniarstwo. Tel.
502-071-273.
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eSmokingWorld zatrudni
pracowników: stanowisko-sprzedawca, Gliwice i Zabrze. CV prosimy przesyłać na:
kariera@esmokingworld.com
Firma EKO METAL zatrudni
przepalacza tlenowo-gazowego
do przepalania złomu. Wymagane doświadczenie + uprawnienia. Tel. 509-762-805.
Firma EKO METAL zatrudni
stróża do pilnowania placu w
nocy. Tel. 509-762-805.
Kwiaciarnia Róźa zatrudni
florystów z doświadczeniem
co najmniej 2-letnim. Zainteresowane osoby prosimy o
przesłanie CV na adres e-mail:
sekretariat@roza-kwiaty.pl
Sprzedaż produktów do domu,
kosmetyków, katalogi GRATIS,
prezenty. 731-226-373.
Zatrudnię kobietę 35-60 lat na
pokojową w hotelu w Sośnicowicach zarejestrowana w
UP. Wykształcenie średnie lub
zawodowe. Tel. 600-086-468.

PUNKTY BEZPŁATNEJ DYSTRYBUCJI GAZETY MIEJSKIEJ: GLIWICE: Andersa 20 – Market budowlany MAT-BUD, (wt); Chorzowska 44b – biurowiec Arenda, (wt); Dolnych Wałów 3 –

Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej (wt); Góry Chełmskiej 15 – bud. 1-go U.S., (wt); Kościuszki 1 – Szpital ginekologiczno-położniczy (izba przyjęć), (wt); Krupnicza 2, sklep fotograficzny,
(wt); Lipowa 3, C.H. FORUM – Carrefour (wejście); Młodego Hutnika – II U.S. – punkt ksero, (wt); Moniuszki 6 – drukarnia cyfrowa D&D, (wt); Nowaka Jeziorańskiego 1 – C.H. ARENA, Carrefour
(wejście) (wt+pt); (wt); Nowaka Jeziorańskiego 15 – Norauto (wt); Pola Wincentego 16 – Inkubator Przedsiębiorczości, (wt); Poznańska 55 – sklep, hurtownia Markor, (wt); Pszczyńska 133 – skład
budowlany MAT-BUD, (wt); Pszczyńska 315 – C.H. Europa Centralna – piętro (wt); Reymonta 20 – sklep z tapetami i wykładzinami M&P, (wt); Rybnicka 47 – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, (wt); Rybnicka 207, Auchan (pasaż przy prawym wejściu) (wt+pt); Zwycięstwa 42 – Gliwickie Centrum Handlowe (pasaż główny); Zygmunta Starego 17 – Starostwo Powiatowe, (wt).
ZABRZE: De Gaulle'a 17 – Dom Muzyki i Tańca, (wt); Plutonowego R. Szkubacza 1A – C.H. M1 (Norauto), (wt); Powstańców Śląskich 7 – Urząd Miejski w Zabrzu, (wt); Szczęść Boźe – główny budynek
i siedziba ZUS, (wt); Teatralny 12 Plac – C.H. Platan, (wt); Warszawski 10 Plac – ZBM TBS, (wt); Wolności 215 – Zabrzańskie Przeds. Wodociągów i Kanalizacji, (wt); Wolności 262 – Urząd Miejski w Zabrzu
– Biuro Obsługi Klienta, (wt); Wolności 269 – biuro podróży Top Tur, (wt). PUNKT DYSTRYBUCJI GAZETY Z DODATKIEM TV: GLIWICE: Piłsudskiego 3 plac – redakcja GAZETY MIEJSKIEJ
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KOLEJNY SUKCES FUNDACJI „BIEGAMY Z SERCEM” I C.H EUROPA CENTRALNA

Ale pobiegli!
1034 zawodników – w tym 54 osoby niepełnosprawne wzięło udział w 3. Pikniku
Sportowym Biegamy z Sercem, którego
celem był zakup sprzętu do rehabilitacji
dla niepełnosprawnej młodzieży z Z.S.
im J. Korczaka w Gliwicach.

Ważnym punktem wydarzenia
były biegi dla dzieci i młodzieży
na dystansach 100, 200, 300,
600, 900 i 1200 m, w których
wystartowało łącznie 412 zawodników!

Fot.: Europa Centralna

Każdy uczestnik otrzymał na
mecie medal, a zwycięzcy sta-

tuetki i nagrody, które wręczali Ewa Swoboda – Mistrzyni
Polski w sprincie oraz Kacper
Adam – Mistrz Polski w Triathlonie. W okolicy startu i mety
zgromadziło się sporo kibiców,
którzy wraz z zespołem rockowym ABSTYNENCI z MDK dopingowali zawodników.

Wysoka frekwencja i efekt
końcowy imprezy – zamówione
urządzenia o wartości 32 tysięcy
złotych, to najlepsza zapłata za
charytatywną pracę fundacyjnego
teamu oraz 120
wolontariuszy.
– Dziękuję
wszystkim, którzy wsparli nas
w jakikolwiek sposób i przyczynili się
sukcesu naszej kolejnej akcji – mówi Artur Szcześniak,
pomysłodawca i organizator
eventu. Aktywnych sportowo
i chętnych pomagać zapraszam 31 maja na Charytatywne Wyścigi Rowerkowe dla
dzieci od 2 do 9 lat, które
odbędą się w Europie Centralnej z okazji obchodów Dnia
Dziecka. Ich cele jest zakup
rowerów dla podopiecznych
Domu Dziecka – dodaje przez
Fundacji.

Fot.: GM\24gliwice.pl

Studenci
nie zawiedli

Jednym z uczestników biegu był minister
sprawiedliwości, Borys Budka

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

To już chyba tradycja, że w dniu studenckiego, igrowego pochodu przez miasto, pogoda trzyma wszystkich w niepewności do ostatniej chwili.
Udało się jednak i tym razem.
Korowód przebierańców wystartował w czwartek z gliwickiego Rynku po godzinie 17.00,
dalej przeszedł ulicą Matejki,
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Dworcową i Dunikowskiego.
Pomysłowe przebrania, świetna zabawa i przede wszystkim
dobre humory. Miasto należało
do studentów.

www.gazeta-miejska.pl
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SPORT
Fot. piast-gliwice.eu/I. Dorożański

Przywieźli punkt
z Chorzowa

Choć po golu Vassiljeva Piast prowadził na Cichej z Ruchem Chorzów, ostatecznie mecz zakończył się podziałem punktów. Rywalizacja o utrzymanie w Ekstraklasie
wchodzi w decydującą fazę.
nym strzałem z rzutu wolnego
otworzył wynik spotkania. Niebiescy jeszcze w pierwszej połowie mieli świetną okazję do
wyrównania, ale po dobrym dośrodkowaniu Zieńczuka, Starzyński przeniósł minimalnie
piłkę nad bramką Szmatuły.

Drugą odsłonę
meczu Piast mógł
rozpocząć od mocnego uderzenia,
ale w zamieszaniu
w polu karnym

Fot. piast-gliwice.eu

Trener Radoslav Latal w porównaniu z poprzednim, przegranym meczem z Górnikiem
Łęczna wprowadził parę zmian
w składzie. W wyjściowej jedenastce pojawili się Brożek,
Szeliga i Vassiljev. To właśnie
Estończyk w 19 minucie pięk-

Gliwiczanie choć prowadzili, z Chorzowa przywieźli, niestety, tylko punkt

Wilczek zbyt długo
zwlekał z oddaniem
strzału.
Z upływem minut Ruch był
coraz groźniejszy. Sygnałem
ostrzegawczym był strzał Zieńczuka. W 60 minucie dynamiczną akcję skonstruował Surma,
podał do Starzyńskiego, a ten
miękkim dośrodkowaniem obsłużył Efira. Pomocnik Ruchu
strzałem głową wyrównał stan
rywalizacji.

Gerard Badia ostatnio dość często obserwuje poczynania kolegów
z ławki rezerwowych

W końcówce spotkania Piastowi dopisało szczęście, kiedy
po strzale Helika piłka odbiła się od poprzeczki bramki
strzeżonej przez dobrze grającego Szmatułę.

– Graliśmy dzisiaj na wyjeździe.
Więc jest to dobry wynik. Do
meczu z Gliwic nie chciałbym
powracać, przegraliśmy po własnych błędach.

Dzisiejszy rezultat przyjmuję ze
spokojem, jeśli we
wtorek wygramy
z Bełchatowem, to
ustawi nas w dobrej
pozycji w walce
o utrzymanie – mówił na konferencji
prasowej trener
Radoslav Latal.

– Cicha 6 to piekielnie ciężki
teren do zdobycia punktów,
a nam się to udało. Wyszliśmy na boisko bardzo dobrze
zmotywowani i było widać to
w pierwszej połowie. W drugiej
odsłonie próbowaliśmy to utrzymać. Niestety dla nas, Ruch
naprawdę mocno naciskał i były
momenty, kiedy pod naszą
bramką było gorąco. Dlatego
ten punkt przyjmujemy z zadowoleniem, jest on niesłychanie
ważny w kontekście naszego
utrzymania – podsumowywał
spotkanie Carles Marc.
Najbliższe spotkanie Piast rozegra we wtorek, 19 maja z GKS-em Bełchatów. W tabeli grupy
spadkowej gliwiczanie zajmują
czwartą lokatę.
(msz)

Fot. gornikzabrze.pl/D. Hermiersz

Górnik w formie
Fot. gornikzabrze.pl/D. Hermiersz

Po dobrym spotkaniu Górnik Zabrze wygrał z Pogonią Szczecin 2:0. Pomijając blamaż w Krakowie, zabrzanie prezentują
w ostatnich tygodniach dobrą formę, która pozwala marzyć
o włączeniu się do gry o europejskie puchary.

Łukasz Madej odbiera zasłużone gratulacje. Jego gol przypieczętował
zwycięstwo Trójkolorowych

To kolejne spotkanie, w którym Roman Gergel wpisuje się na listę strzelców

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

Mecz z Portowcami mimo dość
pewnej wygranej do łatwych nie
należał. Górnik objął prowadzenie dopiero w 58 minucie
po bramce Romana Gergela.
Drugie trafienie zaliczył Łukasz
Madej w 78 minucie. Dzięki
temu zwycięstwu Trójkolorowi
mają 25 punktów.

www.gazeta-miejska.pl

W tabeli zajmują
co prawda siódmą pozycję, ale
do czwartej Wisły
Kraków tracą zaledwie jedno oczko.

Najbliższe spotkanie zabrzanie
rozegrają z Lechią Gdańsk, w środę 20 maja. Ciekawie zapowiada
się także rywalizacja na samym
szczycie tabeli, gdzie faworyci
regularnie tracą punkty. W grze
o mistrzostwo pozostaje już nie
tylko Lech i Legia, ale także białostocka Jagiellonia.
(msz)
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