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9.200 zł. Opel Astra kombi, 
1.4 16V (benz. + gaz), 1997 
r., 160 tys, km, ABS, wspoma-
ganie, c.z., alarm, 2 komplety 
kół. Tel. 0-609-456-865.

Auto naprawa KONDOR. Samo-
chody japońskie i europejskie. 
Gliwice, Dworcowa 60. Tel. 
032 231-22-69.

AUTOSKUP GOTÓWKA 24h, 
całe, uszkodzone. Tel. 0-517-
-986-462.

AUTOSKUP - kupię każdy samo-
chód osobowy i dostawczy. Tel. 
0-660-476-276, 032 793-94-11

Skupujemy całe, skorodowane, 
rozbite, do wyrejestrowania 
- transport gratis. Natychnia-
stowy przyjazd, gotówka. Tel. 
0-511-304-097, 0-792-633-
-541, 032 236-50-17.

WYNAJEM SAMOCHODÓW DO-
STAWCZYCH. 0-793-607-685, 
www.rix-car.pl
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ZABRZE. Rok 2009 
to szczególna data w 
historii zabrzañskiego 
Domu Muzyki i Tañca. 
Mija dok³adnie pó³ wie-
ku od momentu, gdy 
gmach otworzy³ przed 
publicznoœci¹ swe po-
dwoje i sta³ siê symbo-
lem dobrej muzyki 
i zabawy. 

- Nasz wyj¹tkowy jubileusz 
zamierzamy uczciæ równie 
wyj¹tkowym wydarzeniem 
artystycznym. Maj¹c za 
sob¹ tak bogat¹ historiê, 
uznaliœmy, ¿e musi byæ to 
koncert, jakiego jeszcze w 
Zabrzu nie by³o. Dlatego 
na organizowane 5 grudnia 
2009 roku urodziny Domu 
Muzyki i Tañca zaprosiliœmy 
legendarny zespó³ Scorpions 
– informuj¹ przedstawiciele 
DMiT.

Pochodz¹ca z Niemiec gru-
pa Scorpions pojawi³a siê 
na rynku muzycznym na 
pocz¹tku lat 70. i od tego 
czasu œwiêci nieprzerwane 
triumfy. W ci¹gu ponad 30 
lat muzycy nagrali 20 albu-
mów, które sprzeda³y siê na 
œwiecie w nak³adzie ponad 
60 milionów egzemplarzy. 
Koncert grupy Scorpions      
w Zabrzu bêdzie pierwszym 
w naszym kraju zorganizowa-
nym w zamkniêtej sali. Nie-
zapomnianych hitów bêdzie 
mog³o tu pos³uchaæ tylko 
nieco ponad dwa tysi¹ce fa-
nów. 

Wszystkim zainteresowanym 
radzimy wiêc poœpieszyæ 
siê z kupnem biletów – nie 
zostało ich już wiele. Bilety      
w cenie 270, 320, 350 i 390 
z³otych do nabycia w kasie 
DMiT lub on-line.

ZABRZE. Ju¿ 6 wrzeœ- 
nia o godz. 18.00 
w Zabytkowej Kopalni 
Wêgla Kamiennego 
„Guido” wyst¹pi 
Teatr Off ze spekta-
klem „Oscar i Ruth”. 
To pierwszy spektakl 
z tegorocznej edycji 
Teatru na Poziomie.

„Oskar i Ruth” to spektakl 
wyprodukowany razem z Te-
atrem Powszechnym z War-
szawy. Jego autor to znany 
mi³oœnikom teatru dramaturg 
Ingmar Villqist. Myl¹ce mo¿e 
byæ jego pseudo literackie 
- wbrew pozorom twórca ten 
nie pochodzi z Norwegii, tylko 
z ...Chorzowa, a jego praw-
dziwe nazwisko to Jaros³aw 
Œwierszcz.

Pseudonim nieprzypadkowy - 
sugeruj¹cy silne wewnêtrzne 
pokrewieñstwo z Henrykiem 
Ibsenem czy Augustem Strind-
bergiem, co bez trudu mo¿na 
zauwa¿yæ w jego dramatach, 
pe³nych wielowymiarowej ana-
lizy kondycji cz³owieka.

G³ówni bohaterowie - Oskar i 
Ruth - to para zwi¹zanych ze 
sob¹ silnymi wiêzami emo-
cjonalnymi ¿yciowych partne-

rów, którzy organizuj¹ sobie 
rodzaj psychodramy, próbuj¹c 
ogarn¹æ stan wzajemnych re-
lacji psychicznych i dokonaæ 
swoistego „ogl¹du ca³oœci”, 
jakim jest ich wspólne ¿ycie.

Podejmuj¹ wiêc efektown¹ 
grê, która byæ mo¿e ma tyl-
ko byæ zabaw¹, zdoln¹ zabiæ 
monotoniê, a byæ mo¿e ma 
tak¿e oczyœciæ, ods³oniæ istotê 
prawdziwych uczuæ i ukazaæ je 
w b³ysku ostatecznej prawdy.

Poci¹gaj¹c¹ si³¹ teatraln¹ 
tego utrzymanego w konwen-
cji jarmarku czy cyrku spekta-
klu jest ci¹g³e prze³amywanie 

siê tkwi¹cych w nim tragizmu         
i komizmu. Elementy farsy, pa-
rodii, pastiszu i melodramatu 
stanowi¹ intryguj¹ce wyzwanie 
dla dwojga aktorów
Z nowym sezonem Kopalnia 
ma te¿ dla goœci niespodziankê 
- wydarzenia artystyczne zo- 
staj¹ przeniesione do spe-
cjalnie przygotowanej komory 
- Hali Pomp.

Konieczna jest wczeœniejsza 
rezerwacja pod nr. 32 271 40 
77 wew. 5183. Bilety w cenie 
30 z³ mo¿na nabyæ w kasie 
ZKWK Guido. Ostatni zjazd na 
spektakl odbêdzie siê o godz. 
17.45.

Oskar i Ruth 
w kopalni Guido

Rozpoczê³y siê 
w Gliwicach VII Gli-
wickie Dni Dziedzic-
twa Kulturowego. 
Temat przewodni to 
„Pamiêæ przywróco-
na. Ofiary wojen 
i terroru w Gliwicach 
w XX w.” 

Tym razem zobaczyæ bêdzie 
mo¿na m.in. kilkanaœcie 
obiektów i miejsc upamiêtnia- 
j¹cych ofiary i zdarzenia zwi¹- 
zane z I i II wojn¹ œwiatow¹ 
oraz plebiscytem i powsta-
niami œl¹skimi.

- Bêdê mia³ przyjemnoœæ 
poprowadziæ gliwiczan wraz 
z przewodniczkami z ramie-
nia Muzeum po niezwyk³ych 
trasach pe³nych istniej¹cych 
jeszcze pami¹tek historycz-
nych – informuje Marian 
Jab³oñski, pasjonat historii 
Gliwic.
- W sobotê, 5 wrzeœnia 
opowiemy o czasach I woj-
ny światowej i jej ofiarach 
pochodz¹cych z Gliwic.
Wbrew pozorom, w naszej 
okolicy znajduje siê sporo 
miejsc upamiêtniaj¹cych  wy-
darzenia sprzed blisko 100 
lat. W niedzielê natomiast 

Ścieżki pamięci

zapraszamy na wycieczkê 
po miejscach dawnych na-
zistowskich obozów pracy 
w naszym mieœcie. Niezwy-
kle ciekawe i poruszaj¹ce 
bêd¹ tak¿e opowieœci prze-
wodników, towarzysz¹ce 
zwiedzaniu miejsc pamiêci 
ofiar „Marszu Œmierci” – na 
Cmentarzu Centralnym oraz 
Cmentarzu ¯ydowskim przy 
ul. Poniatowskiego – zachêca 
Marian Jab³oñski. 

- Liczba miejsc w autobusie 

jest ograniczona. Bezp³atne 
bilety bêdzie mo¿na odbieraæ 
w Willi Caro od wtorku, od 
godz. 11.00 – informuje Dzia³ 
Upowszechniania Muzeum. 

Wybrane miejsca i obiekty 
znajd¹ siê równie¿ na trasie 
organizowanego przez gliwic-
ki oddzia³ PTTK kolarskiego 
rajdu. 
Rowerowa eskapada do Nie-
borowic wyruszy 5 wrzeœnia. 
Start spod Radiostacji Gliwic-
kiej o godz. 9.30.

W ubieg³¹ niedzielê – 30 sierp-
nia, na goœcinnym parkingu 
Galerii Handlowej „Arena” 
wrêczono uczestnikom rajdu dy-
plomy i nagrody.
 
Dziêki wsparciu finansowemu 
Samorz¹du Miasta Gliwice 
oraz pozosta³ych sponsorów, 
- Starostwa Powiatowego, Nad- 
leœnictwa Rudziniec, Galerii 
Handlowej ARENA i wk³adowi 
w³asnemu Stowarzyszenia, 
ponownie uda³o siê pozyskaæ 
bardzo cenne i atrakcyjne na-
grody. O pierwszych miejscach 
zdecydowa³y godziny przepraco-
wane, zgodnie z regulaminem 
rajdu, na Cmentarzu Hutniczym, 
którym stowarzyszenie opiekuje 

siê od 2002 roku.
Pierwsze miejsce z liczb¹ 123 
punktów (na 132 mo¿liwe) 
zdoby³ pan Krzysztof Bobis, 
bior¹cy udzia³ w rajdach od sa-
mego pocz¹tku, drugie miejsce 
pan Piotr Kwiotek (119 pkt) 
a trzecie pan Andrzej Hornik 
(115). 

W przysz³ym roku Stowarzy-
szenie planuje zmieniæ nieco 
formu³ê rajdu aby rozszerzyæ gro-
no uczestników o turystów pie-
szych, nie rezygnuj¹c oczywiœcie 
z tak popularnych eskapad ro-
werowych.  Kolejne „Lato z Me-
tamorfozami” bêdziemy nosi³o 
podtytu³ „Poznaj dzielnice Gli-
wic” i przybierze formu³ê zlotu.  

Zakoñczy³ siê 8-etapowy, trwaj¹cy przez ca³e waka-
cje rajd „Lato z Metamorfozami – Poznaj okolice Gli-
wic”, zorganizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Dziedzictwa Kulturowego Gliwic „Gliwickie Metamor-
fozy” przy wsparciu przewodników z Turystycznego 
Klubu Kolarskiego PTTK im. W³. Huzy.

Fot. Marian Jabłoński

Fo
t.

 E
w

a 
H

or
dy

ni
ak


