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Chciałbyś zgłosić jakiś problem, 
interwencję, a może pochwałę? 

Czekamy na Twój telefon 
pod numerem 32 230-84-51

Telefoniczny Dyżur 
Redakcyjny

piątek 11.30 - 13.30
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Trzy firmy 
z Gliwic zna-
lazły się w 
prestiżowym 
rankingu

Kierowcy
zapłacą

Zabetonują
kolizyjny
kabel
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Strona 2

13 radnych za, 8 przeciw. Budzący sporo 
emocji projekt uchwały dotyczącej stref 
płatnego parkowania został przyjęty na 
czwartkowej sesji. System wejdzie 
w życie we wrześniu przyszłego roku.

Poseł rezygnuje
Andrzej Gałażewski zrezy-
gnował z funkcji przewod-
niczącego lokalnego koła 
Platformy Obywatelskiej. Po-
seł rządzącej partii nadal po-
zostaje szefem struktur PO  
w powiecie gliwickim.

- Decyzję tę podjąłem z po-
wodu większego zaangażo-
wania się w prace dwóch 
komisji sejmowych, co wią-
że się z częstymi wyjazdami 
krajowymi i zagranicznymi 
i brakiem czasu - tłumaczy 

dotychczasowy szef koła.

Nowy przewodniczący zo-
stanie wybrany przed 20 
grudnia. Jak wynika z nieofi-
cjalnych spekulacji, w gronie 
kandydatów na to stanowi-
sko wymienia się gliwickich 
radnych - Joannę Karwetę, 
Zbigniewa Wygodę, Domi-
nika Dragona oraz Janusza 
Szymanowskiego, który 
obecnie, jako zastępca, 
sprawuje, przewodnictwo w 
kole. (mpp)

Zmiany przy 
cmentarzach

Strony 6-7Strona 11



Nowy most ma ponad 80 metrów 
długości i 15 szerokości. Jego 
budowa trwała od jesieni ubiegłe-
go roku i kosztowała 20 mln zł. 
W wyniku ugody zwartej przez Kom-
panię Węglową z zabrzańskim sa-
morządem, dziesięć procent kosz-
tów wzięła na siebie gmina, resztę 
wyłożył górniczy koncern.
– Zastosowane zabezpieczenia 
sprawią, że most będzie bardzo 
długo służył mieszkańcom obu gmin 
– podkreśla Joanna Strzelec-Łobo-
dzińska, prezes Kompanii Węglowej.
– Nowy most był bardzo wyczeki-
wany przez mieszkańców. Cieszę 
się, że wspólnymi siłami udało 
się sprawnie zrealizować inwesty-
cję, dzięki której kierowcy mogą 
się znów sprawnie przemieszczać 
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Wydział Inżynierii 
Biomedycznej Poli-
techniki Śląskiej 
oficjalnie zainaugu-
rował swą działal-
ność w Zabrzu.

Lekarze i inżynierowie

>> 2

Wracający z akcji 
strażacy uratowali 
dwójkę napadnię-
tych nastolatków. 
To nie pierwszy 
taki ich wyczyn.

Pogromcy bandytów

>> 11

Dariusz Rakowski z Makoszów, 
tata 9-miesięcznego Filipa

Dobrze, że most jest już otwarty. 
Na pewno ułatwi życie mieszkańcom. 

Zwłaszcza kierowcom, którzy nie będą 
już musieli korzystać z objazdów.

Bez objazdów
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Most oddano do użytku w minioną środę

Dzięki otwar-
ciu mostu 
przywrócone 
zostały wcze-
śniejsze trasy 
autobusów

„Dress for success” 
to największa orga-
nizacja bezpłatnie 
pomagająca paniom 
w odnalezieniu się 
na wymagającym 
rynku pracy.

Kobiety sukcesu w Zabrzu

>> 2

Kierowcy w końcu mogą odetchnąć! Nie muszą już nadkładać drogi, by z Makoszów dostać się 
do Gierałtowic lub odwrotnie. W ubiegłym tygodniu otwarty został nowiutki most nad Kłodnicą. 
Stanął w miejscu starej konstrukcji, która została zniszczona w efekcie szkód górniczych. 
Za budowę w większości zapłaciła Kompania Węglowa.

– mówi prezydent Zabrza Małgo-
rzata Mańka-Szulik.
W najbliższych miesiącach roze-
brany zostanie tymczasowy most, 
z którego korzystali mieszkańcy. 
Odtworzone zostaną wały przeciw-

powodziowe, a cały teren będzie 
zazieleniony. Prace mają się za-
kończyć wiosną przyszłego roku. 
Nowy most, dzięki swej konstruk-
cji, ma być odporny na ewentualne 
nadejście wielkiej wody.

– Niepozornie wyglądająca dziś 
rzeka, która przysporzyła nam wie-
lu kłopotów, nie będzie już groźna 
dla okolicznych mieszkańców 
– podsumowuje prezes Joanna 
Strzelec-Łobodzińska.    (hm)

WYCZEKIWANY PRZEZ MIESZKAŃCÓW NOWY MOST 
NAD KŁODNICĄ ZOSTAŁ OTWARTY DLA RUCHU



Dokończenie ze str. 1

Centrum Gliwic będzie po-
dzielone na dwie podstrefy, 
w podstrefie A, obejmującej 
przede wszystkim ulice Sta-
rówki, za godzinę parkowania 
zapłacimy 2,80 zł. W podstre-
fie B stawka wyniesie 1,60 zł. 
Opłaty będą obowiązywały od 
poniedziałku do piątku, w go-
dzinach od 10.00 do 18.00.

Mieszkańcy 
podstref, którzy są 
tam zameldowani, 
będą mieli możli-
wość, wykupienia 
rocznego abona-

mentu w wysoko-
ści 120 zł. 

Dla pozostałych pojawi się 
opcja „ryczałtu wielodnio-
wego“, za który kierowcy 
zapłacą od 7,50 zł dziennie 
w podstrefie B, do 13 zł w 
podstrefie A. Autorzy projektu 
nie przewidzieli żadnych do-
datkowych ulg dla firm funk-
cjonujących w centrum.  Nie 
uwzględniono również osób 
wynajmujących lokal miesz-
kalny przy ulicy objętej strefą.

Z opłat będą zwol-
nieni taksówkarze, 

rowerzyści oraz 
osoby niepełno-

sprawne, które za-
parkują w specjal-
nie wyznaczonych 
do tego miejscach.
Jak zapewnia magistrat, wy-
znaczenie stref ma na celu 
poprawę dostępności komu-
nikacyjnej centrum miasta 
poprzez wymuszenie krót-
szych, bardziej racjonalnych 
postojów.

Forsowany przez prezydenta 
projekt pojawił się na sesji po 
raz piąty. Wcześniej był od-
rzucany głosami większości 
radnych PO i PiS.

Projekt uchwały wprowadzają-
cej płatne parkowanie w Gli-
wicach poparli wszyscy radni 
Koalicji dla Gliwic Zygmunta 
Frankiewicza i SLD. Jedynym 
radnym Platformy Obywatel-
skiej, który poparł projekt był 
Kajetan Gornig. Czterech in-
nych radnych PO wstrzymało 
się od głosu. Przeciwni byli 
wszyscy radni PiS. 

(gm/mpp)
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Kierowcy zapłacą

W czwartek miało miejsce 
wręczenie nagród w Fast50, 
czyli 50 najszybciej rozwija-
jących się firm technologicz-
nie innowacyjnych w Europie 
Środkowej. 

Gliwicka spółka i3D, mająca 
swoją siedzibę w Techno-
parku, zajęła bardzo wyso-
kie trzecie miejsce (awans z 
siódmego). Założone w 2006 
roku przedsiębiorstwo jest li-
derem branży nowych techno-

logii w obszarze interaktywnej 
grafiki 3D.

W pierwszej dziesiątce, na 
szóstym miejscu znalazła się 
także firma LGBS z siedzibą 
przy ul. Toszeckiej. LGBS 
zajmuje się tworzeniem opro-
gramowania i dostarczaniem 
rozwiązań informatycznych 
dla przedsiębiorstw.

Chlubne trio z Gliwic uzupeł-
nia Future Processing, któ-

re awansowało z 22 na 19 
miejsce. By móc wziąć udział 
w rankingu, firma musiało 
udokumentować, że posiada 
co najmniej 5-letnią historię, 
stosuje lub projektuje au-
torskie technologie, a także 
inwestuje w prace badawczo-
-rozwojowe.

- Dobra pozycja w 
rankingu to dla mnie 

dowód, że sukces 

Elitarne trio z Gliwic
O tym, że Gliwic to miasto przyjazne biznesowi nie 
trzeba chyba nikogo specjalnie przekonywać. Tym ra-
zem mamy kolejny powód do dumy - aż trzy gliwickie 
firmy znalazły w prestiżowym rankingu międzynarodo-
wej firmy doradczej Deloitte.

biznesowy może 
iść w parze  

z troską o zespół  
i jakość. I wokół tych 
wartości chcemy bu-
dować przyszłość fir-
my – powiedział Ja-
rosław Czaja, CEO 
Future Processing.

Warto dodać, że Polska kom-
pletnie zdominowała ranking 
najszybciej rozwijających się 

firm technologicznie innowa-
cyjnych w Europie Środkowej 
- aż 36 z 50 firm to przed-
siębiorstwa znad Wisły! Da-
leko za nami są Węgrzy z 9 

miejscami na liście. Liderem 
rankingu jest rumuńska firma 
Vola.ro, zajmująca się sprze-
dażą biletów lotniczych przez 
internet.                      (mpp)
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Za przyjęciem 
uchwały głosowali:

Budny Magdalena (KdGZF)
Curyło Leszek (KdGZF)
Gornig Kajetan (PO)
Grzyb Zbigniew (SLD)
Jaśniok Michał (KdGZF)
Kleczka Krzysztof (niezrze-
szony)
Olejnik Tadeusz (KdGZF)
Pająk Jan (KdGZF)
Pszonak Marek (KdGZF)
Sowa Krystyna (KdGZF)
Walter-Łukowicz Grażyna 
(KdGZF)
Widuch Marek (SLD)
Wypych Jarosław (KdGZF)

Przeciw głosowali:

Dragon Dominik (PO)
Goliszewski Zdzisław (PiS)
Gonciarz Jarosław (PiS)
Kopała Marek (PiS)
Potocka Ewa (PO)
Szymanowski Janusz (PO)
Wieczorek Jarosław (PiS)
Więckowska Urszula (PO)

Wstrzymali się:

Karweta Joanna (PO)
Wiśniewski Jan (PO)
Woźniak Henryk (PO)
Wygoda Zbigniew (PO)
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Na świecie działa już od 
piętnastu lat, w Polsce ma 
3-letnią historię. „Dress for 
success”, bo o niej mowa, 
to największa organizacja 
bezpłatnie pomagająca pa-
niom w odnalezieniu się na 
rynku pracy. Należące do 
niej kobiety sukcesu spo-
tkały się w ubiegłym tygo-
dniu w Zabrzu.

Gala „Dress for success 
Poland” odbyła się 23 paź-
dziernika w Filharmonii Za-
brzańskiej oraz usytuowanym 
tuż obok Wydziale Mediów, 
Aktorstwa i Reżyserii Wyższej 
Szkoły Technicznej. W pierw-
szej części zorganizowana 
została debata z udziałem Jo-
lanty Kwaśniewskiej, prezes 
Fundacji „Porozumienie bez 
barier”, Małgorzaty Mańki-Szu-

lik, prezydent Zabrza, Grażyny 
Kulczyk, Solange Olszewskiej, 
prezes produkującej autobusy 
firmy „Solaris” i Doroty Sta-
sikowskiej-Woźniak, prezes 
„Dress for succes”. Dyskusję 
na temat „Małżeństwo a karie-
ry zawodowe kobiet” prowadził 
psycholog Jacek Santorski. 
W programie gali znalazł się rów-
nież pokaz mody oraz koncert.
– Przede wszystkim pomaga-
my kobietom, które znajdują 
się w bardzo trudnej sytuacji 
na rynku pracy. Organizujemy 
dla nich warsztaty i szkolenia, 
które służą temu, by uwierzyły 
w siebie, by potrafiły się do-
brze zaprezentować podczas 
rozmowy kwalifikacyjnej i by 
miały odpowiednia narzędzia 
w postaci CV czy listu motywa-
cyjnego. Bez tego naprawdę 
trudno zaistnieć na obecnym 

rynku pracy – mówi Jolanta 
Czech, dyrektor ds. szkoleń 
i projektów „Dress for suc-
cess”. 
W trakcie wieczoru wręczono 
nagrody i dyplomy. Odebrały 
je m.in. prezydent Małgorzata 
Mańka-Szulik i prezes „Solari-
sa” Solange Olszewska, która 
otrzymała tytuł Damy Roku 
2012. - Uśmiech i urok osobi-
sty są bardzo ważne, ale we 
własnej firmie jest naprawdę 
ciężko. Gdy po latach widzę, 
że wypracowałam sobie auto-
rytet, to jest bardzo przyjem-
ne – uśmiecha się Solange 
Olszewska.
„Dress for success” ma 
124 filie na świecie. Łącz-
nie wsparcie od 7,5 tysięcy 
wolontariuszek otrzymało 
w różnych krajach 600 tysię-
cy kobiet. (hm)

– W październiku rozpoczęłam 
studia na Wydziale Inżynierii Bio-
medycznej i moje wrażenia są jak 
najbardziej pozytywne. Dwa lata 
studiowałam architekturę. To zu-
pełnie inna bajka. Myślę, że dobrze 
zrobiłam, zmieniając kierunek. To 
coś akurat dla mnie – uśmiecha 
się Karolina Nabrdalik, jedna ze 
studentek, która odebrała indeks 
podczas uroczystości zorganizowa-
nej w hali „Pogoń”. To właśnie tutaj 
część zajęć będą mieli studenci Wy-
działu Inżynierii Biomedycznej, który 
po dwóch latach funkcjonowania 
w Gliwicach został przeniesiony 
do Zabrza. Sale dydaktyczne i la-
boratoria przygotowano również 
w budynkach uczelni przy ul. Gen de 

Gaulle'a. Docelowo wydział ma zo-
stać zlokalizowany w sąsiadującym 
z kampusem Politechniki Śląskiej 
gmachu, w którym obecnie funkcjo-
nują Miejski Ośrodek Pomocy Rodzi-
nie oraz Powiatowy Urząd Pracy.
– Jesteśmy w tej chwili przed nową 
perspektywą finansową Unii Eu-
ropejskiej na lata 2014-2020. 
Płaszczyzna innowacji ma być niej 
objęta szczególnym zainteresowa-
niem. A wierzę, że Zabrze stanie 
się w dziedzinie innowacji absolut-
nym liderem – podkreśla prezydent 
miasta Małgorzata Mańka-Szulik.
Inauguracji nowego roku akade-
mickiego na Wydziale Inżynierii 
Biomedycznej towarzyszyła organi-
zowana po raz pierwszy konferen-

cja „Śląska Inżynieria Biomedycz-
na”. Została ona przygotowana 
przez Wydział Inżynierii Biomedycz-
nej Politechniki Śląskiej, Urząd 
Miejski w Zabrzu, Centrum Inżynie-
rii Biomedycznej, Śląskie Centrum 
Chorób Serca, Fundację Rozwoju 
Kardiochirurgii oraz Instytut Tech-
niki i Aparatury Medycznej. 
– Konferencja jest wspólną platfor-
mą techniki i medycyny. Mamy na-
dzieję, że będzie się rozwijała za-
równo w kierunku naukowym, jak 
i gospodarczym. Chcemy kojarzyć 
przedstawicieli środowisk tech-
nicznych i medycznych, by pojawia-
ły się nowe projekty i pomysły roz-
wiązań wspierających medycynę 
– tłumaczy profesor Marek Gzik, 

dziekan Wydziału Inżynierii Biome-
dycznej Politechniki Śląskiej.
Na przygotowanych w Multikinie 
stoiskach można było zobaczyć 
m.in. najnowsze urządzenia do re-
habilitacji czy też systemy służące 
do skanowania różnych partii ciała. 
Było stanowisko do wirtualnego ćwi-
czenia operacji laparaskopowych. 
– Kiedy inżynier zrozumie lepiej leka-
rza, a lekarz inżyniera? Tylko wtedy, 
kiedy będą rozmawiać, kiedy jeden 
drugiego będzie w pokorze obserwo-
wał. Bo przecież najważniejszy jest 
w tym wszystkim chory, a my, dzięki 
owej komunikacji, możemy się roz-
wijać – podsumowuje prof. Marian 
Zembala, dyrektor Śląskiego Cen-
trum Chorób Serca.  (hm)

IM W ŻYCIU SIĘ POWIODŁO, TERAZ SWOIMI DOŚWIADCZENIAMI DZIELĄ SIĘ Z INNYMI

KOBIETY SUKCESU SPOTKAŁY SIĘ W ZABRZU

Zabrzańska gala „Dress for success" odbyła się 23 października

LEKARZE 
I INŻYNIEROWIE 

RĘKA W RĘKĘ
Najpierw w hali „Pogoń” indeksy odebrali studenci pierwszego roku. Tego samego dnia 
w Multikinie zaprezentowano najnowszej generacji urządzenia wspierające lekarzy w sku-
tecznej diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji. Zorganizowana po raz pierwszy konferencja 
„Śląska Inżynieria Biomedyczna” towarzyszyła oficjalnej inauguracji działalności w Zabrzu 
najmłodszego wydziału Politechniki Śląskiej.

Studenci 
pierwszego 
roku odebrali 
indeksy pod-
czas uroczy-
stości w hali 
„Pogoń"

WYDZIAŁ INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 
OFICJALNIE ZAINAUGUROWAŁ SWĄ DZIAŁALNOŚĆ W ZABRZU

Wręczenie statuetek „Zasłużony 
dla Wydziału Inżynierii Biomedycznej"

Stoisko Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii

Prezentacja Instytutu Techniki 
i Aparatury Medycznej

Symulacja operacji laparoskopowej
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Pierwsza gliwicka wyprzedaż 
garażowa odbyła się 13 paź-
dziernika w klubie Perełka przy 
ul. Studziennej. Jak się okaza-
ło, był to strzał w dziesiątkę - 
przyszli zarówno sprzedający 
jak i kupujący, dlatego też w 
listopadzie odbędzie się kolej-
na. Akcję organizuje stowarzy-
szenie „Twoje życie w Twoich 
rękach“. 

Na czy polega wyprzedaż ga-
rażowa? To proste: każdy, kto 
ma w domu jakieś niepotrzeb-
ne rzeczy  a nie chce ich po 
prostu wyrzucić, tworzy swoje 
stoisko i czeka na nabywcę. 
Na tym swoistym bazarze 
można sprzedać również rę-
kodzieło: - Na październikowej 
wyprzedaży garażowej dużym 
powodzeniem cieszyły się rę-
kodzieła jednej z Pań - piękne 
kolczyki i bransoletki w świet-
nej cenie. Takich rzeczy w ga-
leriach nie znajdziemy - mówi 
Natalia Białowąs organizator-
ka i pomysłodawczyni akcji. 

Na wyprzedaże ga-
rażowe warto wziąć 
drobne pieniądze, za 
naprawdę niewielkie 
kwoty, czasem wręcz 
symboliczne, można 
kupić bardzo ciekawe 
rzeczy, trochę droż-
sze mogą być jednak 
wspomniane ręko-
dzieła czy antyki.  

- Jedni wystawcy sprzedali 
telewizor za 30 zł albo GPS 
za kilka groszy. Okazji było 
naprawdę dużo... limitowane 
płyty CD i DVD oraz markowe 
ciuchy, komputery, faxy i tym 

podobne - wyjaśnia Natalia 
Białowąs. 
Liderami wśród sprzedawców 
na wyprzedaży garażowej oka-
zały się jednak dzieci, które 
pod okiem rodziców mogły 
sprzedać zabawki, samocho-
dziki, gry, książeczki...

Skąd pomysł by 
w Gliwicach zorganizo-
wać taką akcję?

- Pomysł wziął się z nadmiaru 
rzeczy, jakie sama miałam w 
domu i chciałam oddać w do-
bre ręce lub wymienić. A jak 
wiemy wszyscy, za granicą 
tego typu wydarzenia są bar-
dzo popularne. Moim zdaniem 
to świetny pomysł na czasy w 
jakich żyjemy, na kryzys, i na 
kolejne życie naszych rzeczy - 
wyjaśnia Natalia Białowąs. 

Żeby wziąć udział w garażowej 
wyprzedaży, trzeba pamiętać 
o wcześniejszym zgłoszeniu 
u organizatora. Koszt wzięcia 
w niej udziału to 10 zł w przy-
padku gdy sprzedaje się rzeczy 
używane lub 20 zł w przypadku 
rękodzieła. 

Najbliższa wystawa 
garażowa odbędzie 
się 10 listopada 
w Młodzieżowym Domu 
Kultury przy ul. Barlic-
kiego 3 w godzinach 
od 12.00 do 16.00. 

(kk)

Na Zachodzie robią furorę, w Polsce stają się coraz popular-
niejsze - wyprzedaże garażowe, bo o nich mowa to nie lada 

Drugie życie 
zbędnych 
przedmiotów
gratka zarówno dla osób chcących się 
pozbyć zbędnych przedmiotów jak i dla 
tych, którzy chcą kupić coś ciekawego 
za okazyjną cenę. Teraz także gliwicza-
nie maja szansę wziąć udział w tym cie-
kawym wydarzeniu - najbliższa wyprzedaż 
garażowa już 10 listopada.

Zgłoszenia można 
kierować na adres email: 
n.bialowas@twojezycie.org 
lub tel.kom 534-941-810.
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Czekamy na Państwa telefony pod numerem (32) 
230-84-51, w piątek, od 11.30 do 13.30. A o czym 
informowali nas Czytelnicy podczas ubiegłego dyżuru?
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Pani Wiesława zadzwoniła do 
nas w sprawie problemu ko-
munikacyjnego na Zatorzu:
- Z zupełnie niezrozumiałych 
względów, na skrzyżowaniu 
ulic Warszawskiej i Grottgera 
nie ma sygnalizacji świetlnej. 

Kierowcy wyjeżdżający z pod-
porządkowanej ul. Warszaw-
skiej muszą bardzo długo cze-
kać, aż zrobi się miejsce na 
ruchliwej ul. Grottgera. Może 
któryś z radnych z tego okręgu 
by mógł zainterweniować w tej 

sprawie? Co chwilę dochodzi 
tam do zderzeń. Ile jeszcze 
wypadków musi mieć miejsce, 
by coś w tej sprawie zostało 
zrobione? - pyta nasza Czytel-
niczka.

„Przytnijmy 
drzewa”

Długie 
oczekiwanie

„Chcemy sygnalizacji”

- Ponad miesiąc 
temu zgłaszałem 
policji, że trzy 
osoby rozbierają 
samochód na 
części przy ulicy 
Kopalnianej 8.
Funkcjonariusze jeszcze 
nie raczyli przyjechać. 
Jak długo trzeba w tym 
kraju czekać na stróżów 
prawa? - pyta pan Adam 
z Gliwic.

- Dzwonię z Ligoty 
Zabrskiej, nieda-
leko kopalni So-
śnica. Nam miesz-
kańcom chodzi o 
przycięcie kilku 
drzew, posadzo-
nych jeszcze  
w latach 60-tych. 

Podczas wietrznych, 
jesiennych dni bardzo 
dużo liści zapycha komi-
ny mieszkańców. Dodat-
kowo, gałęzie z drzew 
często się urywają i za-
grażają przechodniom  
i kierowcom - skarży się 
pan Stanisław.

Urządzenia usytuowane są 
w miejscach, którymi kibi-
ce idą na stadion i którędy 
z niego wychodzą. Ma to 
zwiększyć bezpieczeństwo 
w czasie odbywających się 
na stadionie meczów. 

Przedsięwzięcie nosi na-
zwę „Dojście kibica“, zre-
alizowane zostało przez 
Śląską Sieć Metropolitalną 
i gliwicką Komendą Miej-
ską Policji. 
Kamery pracują w rozdziel-
czości HD, więc dobra ja-
kość nagrań zwiększy szan-
sę na identyfikację pseudo-

kibiców łamiących prawo a 
także pozwoli wykorzysty-
wać je jako dowód podczas 
procesów sądowych. 

Urządzenia zamontowano 
na skrzyżowaniach ulic: 
Leśnej i Kruszynowej, Le-
śnej i Poniatowskiego oraz 
Lipowej i Poniatowskiego. 
Obraz z monitoringu trafia 
m.in do Centrum Ratow-
nictwa Gliwice i Komendy 
Miejskiej Policji. W planach 
jest montaż kolejnych ka-
mer miejskiego monitorin-
gu.

(kk)

Oko miasta 
na Piasta

22 nowe kamery miejskiego 
monitoringu „obserwują“ co 
dzieje się w okolicach stadionu 
przy ul. Okrzei w Gliwicach.
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Analizie poddano czas jaki 
średnio potrzebują kierowcy 
na przejazd przez centrum 
miasta w godzinach szczytu. 
Wniosek? 

Przeciętny gli-
wicki zmotory-
zowany spędza 
za kółkiem 6 dni 

(146 godzin) w 
skali całego roku. 
Oznacza to, że każdego mie-
siąca spędza on za kółkiem 
pół dnia.

Specjaliści z serwisu Korko-
wo.pl zbadali także średnie 
prędkości osiągane przez kie-
rowców na czterech ulicach 
Gliwic. Wyniki zapewne nie 

ucieszą zmotoryzowanych. 
Szybkość z jaką pojazdy po-
konują ulicę Górnych Wałów 
to zaledwie 22 km/h. Niewie-
le lepiej jest na ulicach Dol-
nych Wałów oraz Wieczorka. 
Tam średnie prędkości w go-
dzinach szczytu wynoszą ok. 
24 km/h. Na tym tle lepiej 
wypada ulica Dworcowa. Kie-
rowcy pokonują ją ze średnią 
prędkością oscylującą wokół 
29 km/h.

Ponad 6 dni za kierownicą

Poranne i popołudniowe korki to zmora kierowców, którzy 
spieszą się do pracy. Zatłoczone ulice niejednokrotnie przy-
czyniły się do pracowniczych spóźnień. Specjaliści z serwisu 
Korkowo.pl zbadali, ile czasu zajmuje mieszkańcom Gliwic 
dojazd do miejsca pracy.
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Tuż po północy, patrolujący 
swój rewir policjanci z IV ko-
misariatu podjechali na par-
king przy jeziorze w Czecho-
wicach. Zainteresowali się 
stojącym w półmroku samo-
chodem marki Toyota Corol-
la. Zaintrygowało ich zacho-
wanie dwóch mężczyzn po-
śpiesznie wypakowujących i 
ponownie pakujących coś do 
bagażnika. W wyniku kontro-
li, okazało się, że w bagażni-
ku znajduje się 10 indyków. 
Zwierzęta były skrępowane 
sznurkami i zapakowane w 
foliowe reklamówki. 

Niestety, w wyniku bezmyśl-
nego i okrutnego traktowa-
nia, dwa ptaki udusiły się.

Policjanci nakazali wypako-
wanie zwierząt z reklamó-
wek. W trakcie legitymowa-
nia mężczyźni nie potrafili 
logicznie wytłumaczyć po-
chodzenia indyków, gmatwa-
li się w wyjaśnieniach, jeden 
próbował nawet wprowadzić 
stróżów prawa w błąd co do 
swojej tożsamości. Miesz-
kańcy Bytomia w wieku 34 
i 23 lat zostali zatrzymani. 
W czasie przesłuchania przy-

Myślał złodziej o niedzieli...
Gliwiccy policjanci zatrzymali męż-
czyzn podejrzanych o nielegalny 
handel i kradzież indyków. Do zda-
rzenia doszło w nocy z piątku na 
sobotę.

znali się do kupienia indy-
ków za 500 zł od kierowcy 
przewożącego drób. Dzięki 
wytrwałości dyżurnego, któ-
ry wykonał telefony do ferm 
na terenie kraju, szybko 
udało się dotrzeć do podej-
rzewanego kierowcy. Okaza-
ło się, że skradzione ptaki 
miały wartość dwukrotnie 
większą, a trzej panowie do-
brze się znali.

Dochodzenie wykaże, czy 
mężczyźni w przeszłości 
dopuszczali się podobnych 
przestępstw. Kierowca z 
całą pewnością straci pra-
cę, usłyszy też zarzuty kra-
dzieży. Bytomianie, prócz 
paserstwa, usłyszą zarzuty 
z „Ustawy o ochronie zwie-
rząt”, dotyczące znęcania 
się. Wszystkim podejrza-
nym grożą kary do 5 lat po-
zbawienia wolności.

Zabrzanie z młotkiem 
w Gliwicach
Gliwiccy policjanci z III komisaria-
tu zatrzymali trzech mieszkańców 
Zabrza, którzy dokonali zuchwałej 
kradzieży w jednym ze sklepów 
jubilerskich w centrum Gliwic.
Do zdarzenia doszło w po-
łowie października. Sprawcy 
działali wspólnie, jednemu 
z nich przypadła rola bez-
pośredniego wykonawcy. 
Mężczyzna wszedł do skle-
pu, rozbił młotkiem szybę w 

gablocie, zabrał biżuterię i, 
przez nikogo niezatrzymywa-
ny, uciekł. 

Skradziono złote pierścionki 
o wartości kilkudziesięciu 
tysięcy złotych. Natychmiast 

rozpoczęto policyjne docho-
dzenie. Kryminalni z III komi-
sariatu trafili na ślad, który 
doprowadził do zatrzymania 
trzech młodych zabrzan. 
Dwóch 19-latków i ich rok 
starszy kompan zostali ujęci 
w mieszkaniach na terenie 
Zabrza, trafili do policyjnego 
aresztu. 

Za popełnienie tego typu 
przestępstwa grozi im do 10 
lat pozbawienia wolności.

...............................................................
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- Nasze sklepy istnieją od 
1992 roku, więc na rynku bie-
lizny jesteśmy od dwudziestu 
lat. Wyróżniamy się tym, że 
podchodzimy indywidualne do 
potrzeb każdej kobiety - infor-
muje Anna Kołodziejska, wła-
ścicielka sklepu.

W Gliwicach sklepy ANNA 
Moda Intima zlokalizowane 
są także przy ul. Zwycię-
stwa 34 oraz w Gliwickim 
Centrum Handlowym. 
W regionie sieć ma także 
oddział w Chorzowie przy 
ul. Wolności 54.

Corin, Felina, Simone Pere-
le, Triumph, Selmark - to tyl-
ko niektóre marki, spośród 
ogromnego wyboru produktów 
dostępnych w sklepach ANNA 

Zweryfikuj u Brafitterki noszony rozmiar biustonosza.Właściwie dobrany rozmiar 
stanika jest ważny dla zdrowia.

Zdrowie i wygoda 
przede wszystkim
Indywidualne podejście do klientek 
oraz wieloletnia tradycja w sprzedaży 
wysokiej jakości bielizny - to wszyst-
ko czeka na panie w sklepie ANNA 
Moda Intima w Centrum Handlowym 
FORUM przy ul. Lipowej.

Moda Intima. Tutaj sprzeda-
wana jest bielizna czołowych 
producentów, zarówno z Euro-
py, jak i z Polski. Salony ANNA 
Moda Intima oferują również 
linie modelujące figurę, eks-
kluzywne biustonosze push-up 

i nowość mega push up, serie 
skonstruowane specjalnie na 
duże biusty, wysokiej jako-
ści bieliznę nocną z bawełny 
i wiskozy, serie młodzieżowe  
w przystępnych cenach produ-
centa, jak również bardziej od-
ważne modele: haleczki i kom-

plety z koronek oraz seksowne 
kostiumy.
Wbrew pozorom, optymalny 
dobór bielizny nie jest łatwy. 
Brafitting to sztuka indywidual-
nego doboru stanika tak, aby 
perfekcyjnie pasował konkret-

nej kobiecie. Wykwalifikowany 
personel zawsze chętnie służy 
fachową poradą.

- Przede wszystkim pobieramy 
wymiar, a następnie dopaso-
wujemy obwód, który jest bar-
dzo istotny. Obwód nie może 
być za ciasny lub za luźny. 
Ważną sprawą jest też rozmiar 
miseczki. Musi być ona prawi-
dłowo dopasowana - nie może 
przecinać biustu. Istotne jest 
również ramiączko, gdyż 20 
procent ciężaru biustu spoczy-
wa na ramiączku - wyjaśnia 
Anna Kołodziejska.

Panie z pewnością zainteresuje 
informacja dotycząca błędów 
popełnianych przy doborze biu-
stonosza.
Błędami najczęściej spotyka-
nymi w przymierzalniach są za 
luźne w obwodzie biustono-
sze. Często obserwujemy też 
za duże lub za małe misecz-
ki. Wiadomo, że biustonosz, 
który jest za mały w obwodzie 

powoduje ucisk, co zmniejsza 
wygodę. 

Również przyciasne 
miseczki mogą powodować 
odgniecenia, niekorzystnie 
wpływające na zdrowie. 

Współpracując na co dzień  
z producentami bielizny infor-
mujemy ich o co pytają Klientki 
i co jest dla Pań podczas za-
kupu biustonosza ważne.  Dla 
nas niezmiernie istotne jest, by 

kobieta, która chodzi cały dzień 
w biustonoszu czuła się w nim 
komfortowo - dodaje Anna Ko-
łodziejska.
Kobiety czytające Gazetę Miej-
ską zapraszamy do salonów 
Anna Moda Intima na bezpłat-
ny BRAFITTING w październiku  
i listopadzie (spotkanie z brafit-
terką wyłącznie na zapisy). 
Zapisy i szczegóły akcji na 
www.anna-bielizna.pl

K U P O N . . . . .#

Nasz dziennikarz rozmawiał 
z Anną Kołodziejską, właścicielką salonu

Minął drugi tydzień stabilizacji. Na stół wróciły ziemniaki, ma-
karon i dotychczas zakazane potrawy. Mam prawo do jednego 
ciastka tygodniowo i obowiązek picia co najmniej półtora litra 
wody dziennie – oprócz kawy czy herbaty. Trochę się obawia-
łem, że nie utrzymam mojej nowej, wypracowanej podczas 
diety, wagi (85 kilogramów). Czy są powody, by tak sądzić?

R E K L A M A . . . .

3,5 kilograma do celu

Kuracja, którą odbyłem w Na-
tur House nie jest moją pierw-
szą. Wcześniej wypróbowałem 
już kilka rodzajów diet, poza ży-
wieniem się... kradzioną żyw-
nością - wiadomo, kradzione 
nie tuczy:) lub dietą skrajnie 
wegańską. Zawsze jednak po 
zakończeniu okresu stosowa-
nia danej diety, wcześniejsza 
waga szybko powracała. Go-

Nadal wsypuję do kawy czy 
herbaty pół łyżeczki cukru – 
tak dla smaku. Natomiast zu-
pełnie nie smakują mi już sło-
dzone napoje, soki czy cola. 
Nawet mój syn popija ostatnio 
wodę mineralną, a coraz mniej 
słodkich soków. 

Pogoda niestety nie sprzyja ru-
chowi na świeżym powietrzu. 
Nie udało się też pójść na ba-
sen. Pozostały spacery – cho-
ciażby na zakupy, bo nie lubię 
łazić bez celu, hantle i rowe-
rek stacjonarny. Wykręciłem 
w weekend trochę kilometrów, 
ale w tygodniu było raczej kru-
cho. 

Zamiast więc in-
tensywnie ćwiczyć, 
mogłem się skupić 
na pilnowaniu pór 
posiłków i wypijaniu 
większej ilości wody. 

„Pogoda 
niestety nie 
sprzyja 
ruchowi na 
świeżym 
powietrzu. 
Pozostały 
hantle 
i rowerek 
stacjonarny”.

rzej, gdy stawała się większa 
niż przed rozpoczęciem odchu-
dzania. Tym razem jednak, nie 
zostałem sam. 
Pani dietetyczka dokładnie wy-
jaśniła, co mi wolno, a czego 

Po kuracji organizm już nie 
potrzebuje porcji XXL. Wolno 
mi też zjeść ciasto na deser, ale 
najzwyczajniej nie mam ochoty 
na słodycze.

nie. Wyrobione przez ostatnie 
tygodnie nawyki żywieniowe 
również pomogły. Wolno mi 
już zjeść normalny niedzielny 
obiad – i taki zjadłem. Jednak 
tyle, że nie czułem się ocięża-
ły. Organizm już nie potrzebuje 
porcji XXL żebym poczuł się 
syty. Wolno mi było też zjeść 
ciasto na deser, ale najzwy-
czajniej nie miałem ochoty.

Zapotrzebowanie na słodko-
ści spokojnie zaspokajam 
jedząc owoce. Mogę już jeść 
winogrona, arbuza czy nek-
taryny. To mi w zupełności  
wystarcza. 

Przed poniedziałkową wizytą 
i ważeniem trochę się stre-
sowałem. Okazało się, że 
niepotrzebnie. Nie tylko uda-

ło mi się utrzymać wagę, ale 
dodatkowo... zgubiłem jeszcze 
1,5 kilograma. Teraz ważę 
już 83,5 kilograma – o 16,5 

mniej niż na początku kuracji. 
Moim celem jest równe 80 ki-
logramów, ale teraz jestem już 
raczej spokojny. Dam radę. 

Tomek (cdn)

Ważę 
już tylko
83,5 kilo-
grama. Od 
początku 
kuracji ubyło 
mi 16,5 kilo-
grama. 
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Analizując zawartość chlorku 
sodu, czyli dobrze wszyst-
kim znanej soli kuchennej w 
poszczególnych produktach 
stwierdzić można, że znaczna 
jej ilość znajduje się w pieczy-
wie; zawartość chlorku sodu w 
białym chlebie lub bułce waha 
się w granicach od 1,4 do 
1,8%. Bardzo słone są także 
sery dojrzewające (1,5 do 4,7 
g soli na 100 g  produktu) oraz 
wędliny, szczególnie wędzone 
(1,4 – 4g soli na 100 g pro-
duktu). 

Oczywiście chlorek 
sodu zawarty jest w 
pokaźnych ilościach 
we wszystkich 
fast-foodach oraz 

produktach typu 
instant, czyli tzw. 
zupkach chińskich, 
sosach w proszku 
oraz kostkach roso-
łowych. 
Znaczna ilość soli znajduje 
się także w tradycyjnych prze-
kąskach: krakersach, palusz-
kach, chipsach, prażynkach 
itp. 

Konsumpcja gotowych, wyso-
kosolonych produktów wyrabia 
nieświadome preferencje do 
słonego smaku, tymczasem 
spożywanie znacznych ilości 
chlorku sodu prowadzić może 
do wielu dolegliwości, z któ-
rych większość należy do gro-

Biała śmierć - sól 
- czy naprawdę tak potrzebna?
W XXI wieku sól można znaleźć prawie 
wszędzie; jest ona dostępna niemalże 
w każdym gotowym lub półgotowym 
produkcie spożywczym, przyzwyczajając 
konsumentów do swojego intensywnego 
smaku. Produkty mniej słone zwykło się 
uważać za mdłe i pozbawione aromatu.

na tak zwanych chorób cywili-
zacyjnych: miażdżycy, wylewu, 
udaru mózgu, niewydolności 
krążenia i wielu innych. 

Przede wszystkim jednak nad-
mierne solenie wiedzie do 
znacznego podwyższenia ci-
śnienia krwi, co w połączeniu 
ze zmniejszoną aktywnością 
fizyczną, siedzącym trybem 
życia oraz licznymi sytuacjami 
stresowymi prowadzić może 
do wielu chorób związanych z 

układem krążenia oraz przewo-
dem pokarmowym. 

Dzienne spożycie 
soli nie powinno 
przekraczać 5 gra-
mów, czyli ilości, 
mieszczącej się na 
małej łyżeczce do 
herbaty.

Badania wskazują natomiast, 
że przeciętny obywatel nasze-
go kraju spożywa ponad 7,5 g 
soli dziennie. Ilość ta uwzględ-
nia jednak tylko sól dodawa-
ną do potraw w procesie ich 
przygotowywania przez konsu-
menta, nie bierze pod uwagę 

chlorku sodu, zawartego w po-
trawach. 

Łącząc sól dodawa-
ną do potraw oraz 
tą zawartą w posił-
kach, uzyskuje się 
zatrważający wynik 
spożycia 10 g soli 
na dobę, czyli dwa 

razy więcej, niż 
wskazuje norma. 
Ciągle są to średnie wylicze-
nia, które w przypadku niektó-
rych konsumentów mogą być 
zwielokrotnione.

Dietetycy alarmują: Polacy 
solą bardzo dużo i, co naj-
ważniejsze, nie zawsze zdają 
sobie z tego sprawę. Stojąca 
na stole solniczka jest trady-
cyjnym i nieodłącznym ele-
mentem obiadu. Na szczęście 
badania dowodzą, że nawet 
dwudniowa abstynencja od 
soli wpływa na zmniejszenie 
zapotrzebowania na smak 
słony, co pozwala na trwałe 
zredukowanie użycia chlorku 
sodu w codziennej diecie. 
Warto spróbować, by przeko-
nać się, że tzw. biała śmierć 
tak naprawdę nigdy nie była 
nam tak potrzebna. 

(primavika.pl)
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Piękny i mądry

Domu szukają też urocze 
szczeniaczki z Sośnicy. Wła-
ściciele ich matek nie mogą 
się nimi zaopiekować bo 
jest ich po prostu za dużo. 
Pieski to dzieci dwóch suk: 
Grubci i Diany, które razem 
z właścicielami mieszkają w 
tej samej kamienicy. Ojcem 
szczeniaków (wszystkich) 
jest pies mieszkający w tym 

samym miejscu... piętro 
wyżej. Niestety właściciele 
psów nie zadbali o steryliza-
cję i kastrację swoich pupili, 
dlatego teraz maluchy szu-
kają domów. 

Podobnie jak ich rodzice, 
pieski większe niż do kolan 
nie urosną. 
- Warunkiem adopcji będzie 

podpisanie umowy adop-
cyjnej, w której jest punkt 
mówiący o obowiązku stery-
lizacji i kastracji przyjętego 
pieska - przypomina Towa-
rzystwo Opieki nad Zwierzę-
tami. 

Kontakt pod numerem 
tel. 505-299-686, 
664-223-407.

Kącik adopcyjny

16 maluchów

Jego opiekun mimo olbrzy-
miej biedy, braku własnego 
kąta, dbał o Łapcia bardziej 
niż o siebie i robił wszyst-
ko, aby pies miał jedzenie. 
Jednak trudno było mu za-
pewnić odpowiednia opiekę 
i dlatego pewnego dnia Pan 
Michał zwrócił się o pomoc 
do wolontariuszki Towarzy-
stwa Opieki nad Zwierzęta-
mi. Poprosił o znalezieniu 
psu domu, gdzie zawsze 
znajdzie pełną miskę i nie 
będzie mu zimno. Udało się 
tymczasowo umieścić psia-
ka w hoteliku, gdzie może 
bezpłatnie przebywać dzięki 
wielkiemu sercu właściciel-
ki i trenerki psów. 

Nie chcąc nadużywać jej 
gościnności, Towarzystwo 
Opieki nad Zwierzętami szu-
ka pilnie domu dla Łapcia.

- To piękny szczeniak i za-
powiada się na uroczego 
samca rasy mieszanej. 
Łapcio jest odrobaczony, 
zaszczepiony i przechodzi 
naukę grzeczności, asymi-
lując się z innymi psiakami. 
Dodatkowym atutem jest 
miłość do dzieci oraz akcep-
tacja innych psów, z którymi 
uwielbia szaleć - jak to każ-
dy szczeniak. Jest trochę 
niesforny i będzie potrzebo-
wał cierpliwej, mądrej osoby 

do ułożenia go - informuje 
TOnZ.

Łapcio to pies bardzo przyja-
zny, żywy, energiczny na pew-
no nadawałby się do domu z 

ogrodem, gdzie miałby moż-
liwość wybiegania się. Do-
brze też czuje się w kojcu. 

Tel. Asia 503-675-483 
Zabrze.

Każdy jej koncert to szczegó-
łowo wyreżyserowany spek-
takl, pozwalający na chwilę 
obcować ze światem sacrum. 
Światło delikatnie prześlizguje 
się po złotych włosach i ukrytej 
w czerni sylwetce, pozwalając 
publiczności skupić się na 
magnetyzującym, nastrojowym 
oraz mocnym głosie artystki. 
Niczego więcej nie potrzebuje, 
by wywołać w naszych sercach 
niezwykłe emocje i wciągnąć 
do magicznego świata, który 
buduje za pomocą słów połą-
czonych z muzyką. 

Impresariat Gliwickiego Te-
atru Muzycznego zaprasza na 
scenę przy Nowym Świecie na 
recital żywej legendy polskiej 
piosenki literackiej – Edyty 
Geppert. Recital ten będzie 
niebywałą okazją wysłuchania 
najbardziej znanych utworów 
artystki ze wszystkich jej albu-
mów, ale także tych piosenek, 
które nigdy nie zostały wyda-
ne.

Ta emanująca charyzmą ar-
tystka zachwyca swoim gło-
sem i interpretacją piosenek 
już od 1984 roku, kiedy to 
zdobyła główną nagrodę na 
V Przeglądzie Piosenki Aktor-
skiej we Wrocławiu. W tym sa-
mym roku jej wykonanie utwo-
ru „Jaka róża taki cierń”, au-
torstwa Jacka Cygana, zostało 
nagrodzone Grand Prix na XXI 
Krajowym Festiwalu Polskiej 
Piosenki w Opolu. Tylko jej 
udało się otrzymać tę presti-
żową nagrodę aż trzykrotnie! 
W 1986 odebrała bowiem ko-
lejne Grand Prix za piosenkę 
„Och, życie kocham cię nad 
życie” (ze słowami Wojciecha 
Młynarskiego). Te dwa utwory 
przeszły już do historii polskiej 

R E K L A M A . . . .

Łapcio to przesympatyczny szczeniaczek w wieku 4-5 miesię-
cy. Do tej pory doświadczył chłodu i głodu, gdyż od najwcze-
śniejszych szczenięcych chwil mieszkał z bezdomnym panem 
Michałem w altance na działce. 

Gliwicki Teatr Muzyczny zaprasza...

Edyta Geppert 
wystąpi w Gliwicach
Nie chce, by mówić o niej „wokalistka”. Nie używa 
też terminu „poezja śpiewana”. Jej zdaniem „po 
prostu śpiewa piosenki”. I właśnie owym „po pro-
stu” zdobyła sobie rzeszę wielbicieli. 

piosenki poetyckiej, a Edyta 
Geppert zyskała sobie nimi 
grono wiernych fanów, które 
wciąż się rozrasta (wystarczy 
tu zauważyć, że po utwór „Och, 
życie…” sięgały zwyciężczynie 
telewizyjnych show: Agnieszka 
Włodarczyk oraz Magda Welc 
– ta druga uzyskała dzięki nie-
mu wygraną podczas finału, 
podbijając swoim wykonaniem 
serca widzów). 
Rok 1995 przyniósł jej kolej-
ne Grand Prix, tym razem za 
piosenkę „Idź swoją drogą” 
według słów Jonasza Kofty. 
Artystka doceniona została 
także za granicą, zdobywa-
jąc nagrody na festiwalach w 
Bratysławie, Holandii oraz na 

Malcie. Warto również wspo-
mnieć, iż w żyłach artystki pły-
nie węgierska krew, dlatego 
też nie stroni ona od energicz-
nych rytmów czardasza.

Oprócz wymienionych autorów 
tekstów, Edyta Geppert ma 
w swoim repertuarze również 
utwory Agnieszki Osieckiej, 
Andrzeja Poniedzielskiego, 
Magdy Czapińskiej, Bożeny 
Ptak czy Jerzego Ficowskie-
go. Wśród kompozytorów, z 
którymi współpracowała znaj-
dują się Seweryn Krajewski, 
Andrzej Rybiński, Henryk Al-
ber oraz Włodzimierz Korcz. 
W swojej karierze wydała już 
13 albumów, z których połowa 
„pokryła się złotem” – w tym 
głośny i wyjątkowo pozytywnie 
recenzowany „Nic nie muszę”, 
nagrany z okazji 25-lecia pra-
cy twórczej. W bieżącym roku 
status złotej płyty uzyskał jej 
album „Moje królestwo”.

19 listopada 2012 /
poniedziałek/ godz. 
19.00 - scena GTM 
przy Nowym Świecie
BILETY: 50 i 60 zł
REZERWACJA I SPRZEDAŻ BI-
LETÓW: www.teatr.gliwice.pl
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ADAPTACJA PODDASZY, 
GŁADZIE, KAFELKOWANIE, 
INSTALACJE WOD-KAN.  
Tel. 664-036-557.

AROMATYZACJA WNĘTRZ  
I IMPREZ, www.scentek.pl 
606-463-883. Dobór kompo-
zycji zapachowej gratis.

BAŁUCKI TELEWIZORY napra-
wa domowa. DEKODERY TV 
NAZIEMNEJ. Tel. 32 234-86-
65, 692-666-418.

BRUKARSTWOGLIWICE.PL, tel. 
32 270-00-10, 502-611-988, 
509-962-089.

Chcesz oddać dom do użytko-
wania – potrzebujesz „Świadec-
two Charakterystyki Energe-
tycznej” - zadzwoń – TANIO. 
certyfikatydom@interia.pl Tel. 
508-145-905.

CHWILÓWKI NOWE. Tel. 32 
230-23-42.

CHWILÓWKI NA DOWÓD. Tel. 
516-023-540.

Czyszczenie dywanów, wy-
kładziny, tapicerki meblowej 
i samochodowej, tapicerki 
skórzanej. Tel. 509-272-472.

Docieplenia budynków, remon-
ty elewacji, prace ogólnobu-
dowlane. Tel. 607-969-200.

Docieplenia, kompleksowe 
remonty, kafelki, SPRZEDAŻ 
TYNKÓW DEKORACYJNYCH, 
kafelki – firma z długoletnim 
doświadczeniem. Tel. 32 271-
20-62, 601-474-695.

DRZWI DO DOMÓW                                
i MIESZKAŃ                   

ANTYWŁAMANIOWE                       
sprzedaż, montaż.            

Gliwice, Lotników 54,            
Tel. 32 330 27 82

DRZWI ZEWNĘTRZNE - koniec 
problemów z wypaczaniem czy 
odbarwianiem. Rewelacyjna od-
porność na warunki zewnętrz-
ne. Bardzo atrakcyjny wygląd, 
wiele wzorów i kolorów. Więcej 
info- tel. 508-145-905. 

Gabinet rehabilitacji i masażu. 
Gliwice, ul. Kłodnicka 7, tel. 
695-422-362.

Instalacje WOD-KAN, CO, 
GAZ. Uprawnienia. Tel. 798-
293-847.

JESIENNA PROMOCJA – MA-
LOWANIE, gładzie gipsowe, 
panele, płyty g-k, tapety. Od-
stawiamy meble i sprzątamy. 
Tel. 512-878-630, 32 235-61-
32, 607-969-758.

Kompleksowe remonty 
mieszkań: łazienki, inst. elek., 
wod-kan, gładzie. Tel. 694-224-
086.

Kredyty, bez zdolności! Banko-

M3, 64 m2, pierwsze piętro, 
bardzo ciepłe, balkon - sprze-
dam. Okazja: 200 tys. zł. Tel. 
509-471-598.

Sprzedam – lokal użytk. - Za-
brze, ul. Staromiejska, 46 m2. 
Tel. 501-384-992.

Sprzedam – Zabrze, ul. Sta-
romiejska, 37 m2, 1 pok., 1 
piętro. Tel. 501-384-992.

Wynajmę pokoje jednoosobo-
we: nieruchomość położona 
na terenie Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej-Gliwice, z łazienką, w 
pełni umeblowane+kuchnia 
do użytku wspólnego. Bardzo 
wysoki standard. Cena za 
tydzień od 400 zł, za miesiąc 
od 800 zł. Wystawiamy ra-
chunki. Kontakt 502-128-592

Zamienię (sprzedam) garaż 
położony przy ul. Gdańskiej na 
wysokości Szkoły Podst. nr 14 
(ul. Gdańska 14) na garaż poło-
żony na osiedlu Dzierżona (lub 
kupię) Tel. 721-360-505.

!Czyszczenie dywanów (odbiór 
lub u klienta), tapicerek, aut. 
Mycie okien. Sprzątanie. F-ma 
Blitz. Tel. 234-21-72, 510-286-
736.

!Dekarstwo-Blacharstwo. Tel. 
888-820-581.

!POGOTOWIE KOMPUTERO-
WE dla firm i klientów indywi-
dualnych. Tel. 500-400-778

ciąg dalszy na stronie 10
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we i bez BIK, 10000 od 149zł, 
35000 0d 396zł. ZABRZE 32 
776-13-14, BYTOM 32 283-
13-40.

Likwidacja mieszkań, wywóz 
starych mebli, sprzętów RTV 
i AGD, opróżnianie piwnic, 
strychów, garaży, posesji, kompleksowo, 

rozbiórki. 503-992-431.

Malowanie, tapetowanie, 
gładzie, kafelki, panele, drobny 
transport. Tel. 603-834-028.

MEBLE NA WYMIAR, kuch-
nie, szafy, zabudowy. Usługi 
stolarskie. www.mebletim.pl  
603-814-318, 506-103-729.

Meble na wymiar, kuchnie, 
tapicerka, zabudowa wnęk, 
szafy. Tel. 32 270-00-09, 695-
899-863.

Meble na wymiar: kuchenne, 
szafy, garderoby, pokojowe, 
łazienkowe, dorabianie szafek, 
Gliwice-Sośnica, ul. Sikorskie-
go 52. 603-895-924.

NAPRAWA - RTV LCD 
Plazma Monitor Komputer 
Laptop Gliwice Tel. 32 231-
37-59.

Odszkodowanie za wypa-
dek komunikacyjny, błąd 
lekarski, wypadek przy 
pracy - pomagamy uzyskać. 
Kancelaria Prawna Tel. 666-
038-835.

Pożyczka na uczciwych 
zasadach. Sprawdź nas! 
600-400-288!

Pranie wypoczynków, dywa-
nów, tapicerek. Tanio i solid-
nie. Tel. 793-690-513.

PROMOCJE!!! Okna i drzwi 
- WAFAM - Salony Firmowe: 
Gliwice, ul. Rybnicka 146, 
32 320-00-21, Zabrze ul. 
3-Maja 45, 32 278-22-37.

REMONTY drobne i kom-
pleksowe; kafelki, tapety, 
panele, gipsy, drzwi, okna, 
elektryka, gaz, wod-kan. 
602-288-031 lub 32 279-
01-49 po 20.00 
www.grupa-remontowa.pl

REMONTY KLATEK SCHO-
DOWYCH, malowanie, 
tapetowanie, gipsy, panele. 
Tel./fax 32 230-59-52, 606-
463-883.

REMONTY – małe i duże. OKNA 
– sprzedaż, montaż. Tel. 793-
538-360.

RTV naprawa domowa. Tel. 32 
279-42-79, 605-285-957.

SKUP ZŁOMU i metali koloro-
wych, demontaż konstrukcji 
stalowych, ogrodzeń, pieców, 
maszyn  itp. Możliwość dojazdu 
z wagą. Płatność gotówką, 
bezpłatny transport. Tel. 515-
191-401.

Usługi transportowe do 1,5 T. 
Tel. 510-520-650.
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WĘGIEL WORKOWANY orzech, 

eko-groszek, groszek. Dowóz 

do Klienta. Tel. 515-191-401.

ZARZĄDCA Z DŁUGOLET-
NIM DOŚWIADCZENIEM 
PRZYJMIE W ZARZĄ-
DZANIE LUB ADMINI-
STROWANIE WSPÓLNOTY 
MIESZKANIOWE. LICENCJA-
-UBEZPIECZENIE.  
NEGOCJACJA STAWEK.  
TEL. 606-880-807

 

Lwów, Wiedeń, Praga, Berlin, 
Warszawa, Londyn, www.
mmk.travel.pl LAST MINUTE 
– Turcja, Hiszpania, Grecja i 
inne. ORGANIZUJEMY KURSY 
PILOTÓW WYCIECZEK. Biuro 
MMK Gliwice, Kaczyniec 7, tel. 
32 238-95-32.

R E K L A M A . . . . . . . . . . . . . . . . .

R E K L A M A . . . .

R E K L A M A . . . .



Oświetlenie led, żarówki, 
taśmy zapraszamy, www.skle-
pled24.pl  505-202-822.

Maszynę do szycia walizkową 
– zachodnią z overlockiem – 
sprzedam. 180 zł. Tel. 691-
169-535.

AAAAAAAAAUTA KUPIĘ, 
skorodowane, powypadkowe, 
do wyrejestrowania. Tel. 507-
572-625.

AUTO-SKUP. Gotówka od ręki, 
wszystkie roczniki i marki, 
także rozbite i angliki. Tel. 
514-077-737.

ARCHITEKTURA – KURS  
PRZYGOTOWAWCZY,  
www.sewerynpracownia.pl , 
501-170-036 Zapisy!!

Brykiet kominkowy dębowy z 
transportem TANIO. Tel. 603-
549-140, 32 238-77-92.

Kupię garaże metalowe przeno-
śne lub zlecę wykonanie. Tel. 
601-497-651.

Kupimy stare książki, pocztów-
ki, dokumenty, zdjęcia, monety 
itp. Księgarnia Ossolineum, 
Matejki 2, Gliwice, 32 238-25-
11. Dojazd do Klienta.

Lodówkę turystyczną Elektro-
lux 12v/220v/propan butan 
- sprzedam. Cena 500 zł. Tel. 
691-169-535.

POMOCY!!! Jestem po 
wypadku, potrzebuję sprzętu 
do ćwiczeń. Informacje jak 
pomóc na stronie: http://
dzieciom.pl/podopiecz-
ni/5719 
Bardzo, bardzo dziękuję.

SCHUDNIJ ZDROWO – Jedz 
smacznie, zrzucaj zbędne 
kilogramy. Zapraszamy na 
BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ. 
Tel. 32 331-50-14.

ANTYKWARIAT – skup książek 
z dojazdem. Dobrze płacimy. 
Tel. 793-756-793.

R E K L A M A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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R E K L A M A . . . .AUTOSKUP - kupię każdy samo-
chód osobowy i dostawczy. Tel. 
32 793-94-11, 660-476-276.

Kupię samochody osobowe i 
dostawcze do 3.000 zł. Stan 
obojętny. Tel. 798-718-455.

Kupię wszystkie samochody w 
całości lub na części, do wyre-
jestrowania, dojazd do klienta. 

Tel. 514-077-737.

SPRZEDAMGO Nowa jakość 
w sprzedaży samochodów! 
Mobilny komis samocho-
dowy!! Bezpłatny pakiet 
usług!!! Info: 601-472-819.
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Część ulic stanie się w tym 
dniu jednokierunkowa. Dlate-
go policjanci apelują do kie-
rowców, by nie jeździli „na 
pamięć” i zwracali uwagę 
na znaki, jakie pojawią się 
w tym tygodniu w rejonie za-
brzańskich cmentarzy.

Zmiany w organizacji ruchu 
obejmą m.in. ul. Rogoźnic-
ką, na której jeden kierunek 
ruchu obowiązywać będzie 
na odcinku od ul. Obrońców 
Westerplatte do ul. Mendego. 
Na ul. Pokoju jeden kierunek 
ruchu zostanie wprowadzony 
na odcinku od ul. Piłsudskie-
go do ul. Ciupki. Z kolei ul. 
Budowlaną w jedną stronę 
będziemy mogli poruszać się 
od ul. Wyszyńskiego do łącz-
nika ul. Budowlanej z ul. Ko-
smowskiej. Ulica Kopalniana 
jednokierunkowa będzie na 
odcinku od ul. Ofiar Katynia 
do garaży zlokalizowanych 

w ciągu ul. Kopalnianej, nato-
miast ul. Czołgistów – na od-
cinku od ul. Roosevelta do ul. 
Lubelskiej.
Ze względu na dłuższy niż 
zwykle weekend i związane 
z odwiedzinami pobliskiego 
cmentarza utrudnienia ko-
munikacyjne dla autobusów 
komunikacji miejskiej, jed-
nokierunkowa trasa dla linii 
autobusowej nr 720 (Roose-
velta – św. Józefa – Czoł-
gistów – Matejki) zostanie 
utrzymana w okresie od 1 do 
4 listopada.
– Dla kierowców odwiedza-
jących cmentarz przy ulicy 
Płaskowickiej udostępnione 
będą jak co roku parkingi na 
terenie Zespołu Szkół Spor-
towych oraz byłego szpitala 
przy ulicy Wyciska – tłumaczy 
Sławomir Gruszka z Wydziału 
Kontaktów Społecznych Urzę-
du Miejskiego w Zabrzu.  (hm)

Ostrożnie w rejonie cmentarzy!
WYBIERAJĄC SIĘ 1 LISTOPADA SAMOCHODEM NA GROBY, PAMIĘTAJ O ZMIANACH W ORGANIZACJI RUCHU

To była sytuacja, która mogła 
naprawdę tragicznie się skoń-
czyć. Grupka chuliganów rzuci-
ła się na Bogu ducha winnych 
nastolatków czekających na 
jednym z przystanków przy ul. 
Bytomskiej. Bezlitośnie okłada-
li, bili i kopali przerażone ofia-
ry. Na szczęście akurat wtedy 

pojawili się wracający z akcji 
strażacy.
– Bardzo źle to wyglądało. Je-
den z chłopaków dostał tak 
silne ciosy, że przebił ścianę 
przystanku plecami i upadł na 
drugą stronę – opowiada Grze-
gorz Tacz. Strażacy zatrzymali 
wóz i pobiegli na ratunek bitym 

młodym  ludziom. Od razu też 
zawiadomili policję. Opór ban-
dziorów został szybko prze-
łamany. Kilku z nich, widząc 
co się święci, ochoczo wzięło 
nogi za pas, dwaj zostali obez-
władnieni. – Położyliśmy ich 
na „glebę”. Co prawda próbo-
wali się wyrywać, ale nie mieli 

żadnych szans – mówi Rafał 
Marek.  
Resztę zrobili policjanci, którzy 
bardzo szybko pojawili się na 
miejscu. Nieco później funkcjo-
nariusze zatrzymali kolejnego 
z napastników. A strażacy po-
jechali na kolejną interwencję. 
Tym razem typową dla swego 

fachu. – Obaj pobici bardzo nam 
dziękowali. Jeden z nich jest 
bardzo młody, nie ma chyba 
nawet osiemnastu lat – dodają 
strażacy. 
Postawa strażaków wzbudziła 
podziw w policji. – Komendant 
serdecznie gratuluje im posta-
wy. Ma osobiście przekazać list 

gratulacyjny – mówi Marek Wy-
pych, rzecznik prasowy policji 
w Zabrzu.  
Co ciekawe, nie była to pierw-
sza taka akcja w wykonaniu za-
brzańskich strażaków. Niemal 
dokładnie roku temu w podob-
nej sytuacji zatrzymali innych 
chuliganów.  (hm)

Kto wie, jak poważne byłyby konsekwencje, gdyby akurat zastęp dzielnych strażaków nie pojawił się we właści-
wym miejscu i o właściwej porze. Paweł Wójcik (35 l.), Dariusz Bogdanik (32 l.), Rafał Marek (29 l.), Grzegorz 
Tacz (42 l.), Marek Macioszek (24 l.) oraz Janusz Słota (39 l.) zostali wybawcami dwójki napadniętych nastolat-
ków. Strażacy bez wahania pobiegli na pomoc okładanym pięściami i kopanym chłopakom. 

Kto wie, jak poważne byłyby konsekwencje, gdyby akurat zastęp dzielnych strażaków nie pojawił się we właści-Kto wie, jak poważne byłyby konsekwencje, gdyby akurat zastęp dzielnych strażaków nie pojawił się we właści-

TYCH STRAŻAKÓW BANDYCI 
POWINNI SIĘ BAĆ! 

WRACAJĄCY Z AKCJI STRAŻACY URATOWALI DWÓJKĘ NAPADNIĘTYCH NASTOLATKÓW

fo
t:

 s
xc

.h
u

Zmiany wprowadzone zostaną 
już 30 października od godziny 
18:00 i potrwają do 4 listopa-
da do godziny 24:00. 

W okolicach Cmentarza Cen-
tralnego, z ruchu wyłączona 
zostanie część ul. Kozielskiej, 
na odcinku od ul. Okulickie-
go do ronda. Dodatkowo od 
31 października od godziny 
18:00 do 2 listopada do go-
dziny 24:00 wprowadzony bę-
dzie ruch jednokierunkowy na  
ul. Okulickiego w kierunku od 
ul. Kozielskiej do DK88. 

Do cmentarza przy ul. Święte-
go Wojciecha możliwy będzie 
dojazd tylko od ul. Toszeckiej. 
Na ulicach Świętego Woj-
ciecha i Myśliwskiej (od ul. 
Jałowcowej do ul. Toszeckiej) 
zostanie wprowadzony ruch 
jednokierunkowy. 

1 listopada autobusy kurso-
wać będą według sobotniego 
rozkładu jazdy. Dodatkowo 
uruchomione zostaną linie 
autobusowe oznaczone lite-
rą „C“, które dowozić będą 
mieszkańców na cmentarze.

Zmiany przy 
cmentarzach

1 listopada, w Dniu Wszystkich Świę-
tych, kierowcy muszą liczyć się ze zmia-
nami w organizacji ruchu w okolicach 
gliwickich cmentarzy przy ul. Kozielskiej 
oraz przy ul. Świętego Wojciecha. 

Zabetonują kolizyjny kabel
Co z remontem 
jednego z bar-
dziej ruchliwych 
skrzyżowań w 
centrum Gliwic? 

Jak informowaliśmy dwa tygo-
dnie temu, na skrzyżowaniu 
ulic Strzody - Dworcowej - Wy-
szyńskiego wystąpiła kolizja z 
kablami średniego napięcia 
(na wysokości budowanej wy-
sepki dla pieszych). Kontynu-
owanie robót mogłoby zagra-
żać życiu osób pracujących 
w tym miejscu, więc podjęta 
została decyzja o ich wstrzy-
maniu.

Na szczęście, prace 
związane z zabezpie-
czeniem kolizyjnego 
kabla średniego na-

pięcia rozpoczęły 
się w weekend. 

- Kabel zostanie przykryty ru-
rami osłonowymi i zabetono-
wany - informuje nas Jadwiga 

Jagiełło-Stiborska, rzecznik 
prasowy Zarząd Dróg Miej-
skich.

Wciąż prowadzone są prace 
związane z modernizacją sy-
gnalizacji świetlnych w obrę-

bie skrzyżowania.

Przy korzystnych warunkach 
pogodowych, cały remont 
newralgicznego skrzyżowania 
powinien zostać sfinalizowa-
ny jeszcze w tym roku.
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Część ulic stanie się w tym 
dniu jednokierunkowa. Dlate-
go policjanci apelują do kie-
rowców, by nie jeździli „na 
pamięć” i zwracali uwagę 
na znaki, jakie pojawią się 
w tym tygodniu w rejonie za-
brzańskich cmentarzy.

Zmiany w organizacji ruchu 
obejmą m.in. ul. Rogoźnic-
ką, na której jeden kierunek 
ruchu obowiązywać będzie 
na odcinku od ul. Obrońców 
Westerplatte do ul. Mendego. 
Na ul. Pokoju jeden kierunek 
ruchu zostanie wprowadzony 
na odcinku od ul. Piłsudskie-
go do ul. Ciupki. Z kolei ul. 
Budowlaną w jedną stronę 
będziemy mogli poruszać się 
od ul. Wyszyńskiego do łącz-
nika ul. Budowlanej z ul. Ko-
smowskiej. Ulica Kopalniana 
jednokierunkowa będzie na 
odcinku od ul. Ofiar Katynia 
do garaży zlokalizowanych 

w ciągu ul. Kopalnianej, nato-
miast ul. Czołgistów – na od-
cinku od ul. Roosevelta do ul. 
Lubelskiej.
Ze względu na dłuższy niż 
zwykle weekend i związane 
z odwiedzinami pobliskiego 
cmentarza utrudnienia ko-
munikacyjne dla autobusów 
komunikacji miejskiej, jed-
nokierunkowa trasa dla linii 
autobusowej nr 720 (Roose-
velta – św. Józefa – Czoł-
gistów – Matejki) zostanie 
utrzymana w okresie od 1 do 
4 listopada.
– Dla kierowców odwiedza-
jących cmentarz przy ulicy 
Płaskowickiej udostępnione 
będą jak co roku parkingi na 
terenie Zespołu Szkół Spor-
towych oraz byłego szpitala 
przy ulicy Wyciska – tłumaczy 
Sławomir Gruszka z Wydziału 
Kontaktów Społecznych Urzę-
du Miejskiego w Zabrzu.  (hm)

Ostrożnie w rejonie cmentarzy!
WYBIERAJĄC SIĘ 1 LISTOPADA SAMOCHODEM NA GROBY, PAMIĘTAJ O ZMIANACH W ORGANIZACJI RUCHU

To była sytuacja, która mogła 
naprawdę tragicznie się skoń-
czyć. Grupka chuliganów rzuci-
ła się na Bogu ducha winnych 
nastolatków czekających na 
jednym z przystanków przy ul. 
Bytomskiej. Bezlitośnie okłada-
li, bili i kopali przerażone ofia-
ry. Na szczęście akurat wtedy 

pojawili się wracający z akcji 
strażacy.
– Bardzo źle to wyglądało. Je-
den z chłopaków dostał tak 
silne ciosy, że przebił ścianę 
przystanku plecami i upadł na 
drugą stronę – opowiada Grze-
gorz Tacz. Strażacy zatrzymali 
wóz i pobiegli na ratunek bitym 

młodym  ludziom. Od razu też 
zawiadomili policję. Opór ban-
dziorów został szybko prze-
łamany. Kilku z nich, widząc 
co się święci, ochoczo wzięło 
nogi za pas, dwaj zostali obez-
władnieni. – Położyliśmy ich 
na „glebę”. Co prawda próbo-
wali się wyrywać, ale nie mieli 

żadnych szans – mówi Rafał 
Marek.  
Resztę zrobili policjanci, którzy 
bardzo szybko pojawili się na 
miejscu. Nieco później funkcjo-
nariusze zatrzymali kolejnego 
z napastników. A strażacy po-
jechali na kolejną interwencję. 
Tym razem typową dla swego 

fachu. – Obaj pobici bardzo nam 
dziękowali. Jeden z nich jest 
bardzo młody, nie ma chyba 
nawet osiemnastu lat – dodają 
strażacy. 
Postawa strażaków wzbudziła 
podziw w policji. – Komendant 
serdecznie gratuluje im posta-
wy. Ma osobiście przekazać list 

gratulacyjny – mówi Marek Wy-
pych, rzecznik prasowy policji 
w Zabrzu.  
Co ciekawe, nie była to pierw-
sza taka akcja w wykonaniu za-
brzańskich strażaków. Niemal 
dokładnie roku temu w podob-
nej sytuacji zatrzymali innych 
chuliganów.  (hm)

Kto wie, jak poważne byłyby konsekwencje, gdyby akurat zastęp dzielnych strażaków nie pojawił się we właści-
wym miejscu i o właściwej porze. Paweł Wójcik (35 l.), Dariusz Bogdanik (32 l.), Rafał Marek (29 l.), Grzegorz 
Tacz (42 l.), Marek Macioszek (24 l.) oraz Janusz Słota (39 l.) zostali wybawcami dwójki napadniętych nastolat-
ków. Strażacy bez wahania pobiegli na pomoc okładanym pięściami i kopanym chłopakom. 

Kto wie, jak poważne byłyby konsekwencje, gdyby akurat zastęp dzielnych strażaków nie pojawił się we właści-Kto wie, jak poważne byłyby konsekwencje, gdyby akurat zastęp dzielnych strażaków nie pojawił się we właści-

TYCH STRAŻAKÓW BANDYCI 
POWINNI SIĘ BAĆ! 

WRACAJĄCY Z AKCJI STRAŻACY URATOWALI DWÓJKĘ NAPADNIĘTYCH NASTOLATKÓW
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na Górnym Śląsku

Kino Amok
Gliwice, ul. Dolnych Wałów 3.
tel. (32) 231-56-99
Email: kasa@amok.gliwice.pl 
(rezerwacja biletów)
Duża sala:
• 16:00 - MIŁOŚĆ
• 18:15 - OBŁAWA
• 20:00 - MIŁOŚĆ
Mała sala:
• 16:30 - TAKE THIS WALZ
• 18:30 - SAMSARA
• 20:15 - TAKE THIS WALZ 

Teatr Nowy w Zabrzu
Zabrze, Plac Teatralny 1.
tel. (32) 271-32-56
• 18:00 - Lech Mackiewicz 
MIŁOBÓJCY reż. Lech Mackie-
wicz

 Poniedziałek - 5.11

Galeria Café Silesia
Zabrze, 3 Maja 6.
tel. 32 777-05-01

• 16:00 - MIŁOŚĆ
• 18:15 - OBŁAWA
• 20:00 - MIŁOŚĆ
Mała sala:
• 16:30 - TAKE THIS WALZ
• 18:30 - SAMSARA
• 20:15 - TAKE THIS WALZ 

Teatr Nowy w Zabrzu
Zabrze, Plac Teatralny 1.
tel. (32) 271-32-56
• 18:00 - Lech Mackiewicz 
MIŁOBÓJCY reż. Lech Mackie-
wicz 

Galeria MpiK
Gliwice, Rynek 4-5
• W Drodze - Fotografia Krzysz-
tofa Krzemińskiego

  Niedziela - 4.11
ROCK’a Music Club
Gliwice, Rynek 18
• 19:00 - NEGATYW - koncert

Galeria Café Silesia
Zabrze, 3 Maja 6.
tel. 32 777-05-01
• wystawa Policja Wojewódz-
twa Śląskiego 1922-1939 dla 

• wystawa Policja Wojewódz-
twa Śląskiego 1922-1939 dla 
uczczenia pamięci 27 funkcjo-
nariuszy, urodzonych w Zabrzu 
i służących na posterunkach w 
Kończycach, Makoszowach i 
Pawłowie, zamordowanych wio-
sną 1940 roku przez sowieckie 
NKWD w Twerze.
• wystawa Z cyklu Mistrz i 
jego uczniowie: Kolorowy świat 
czerni i bieli. Beata Wosińska i 
Lech Poeche – grafiki 

Radiostacja
Gliwice, ul. Tarnogórska 129
tel. 32 300-04-04
• 9:00 do 16:00 - Zbrodnie 
Wehrmachtu - wystawa 

Kino Amok
Gliwice, ul. Dolnych Wałów 3.
tel. (32) 231-56-99
Email: kasa@amok.gliwice.pl 
(rezerwacja biletów)
Duża sala:
• 16:00 - MIŁOŚĆ
• 18:15 - OBŁAWA
• 20:00 - MIŁOŚĆ
Mała sala:
• 16:30 - TAKE THIS WALZ
• 18:30 - SAMSARA
• 20:15 - TAKE THIS WALZ 

Galeria z Pieprzem
Gliwice, róg Korfantego i Ko-
ściuszki.
• wystawa MARIANA BIETKOW-
SKIEGO - sakralna architektura 
drewniana w akwareli

Sala wystawowa MBP Filia 
Nr 1
Gliwice, pl. Inwalidów Wojen-
nych 3
• wystawa pokonkursowa IX 
MIĘDZYNARODOWY KONKURS 
GRAFICZNY NA EKSLIBRIS. 
GLIWICE 2012

Centrum Organizacji Kultural-
nych „Perełka”
Gliwice, ul. Studzienna 6
• Wystawa tkaniny i grafiki He-
leny i Józefa SZUBY 

Galeria MpiK
Gliwice, Rynek 4-5
•  W Drodze - wystawa Foto-
graficzna Krzysztofa Krzemiń-
skiego

   Sobota - 3.11
Galeria Café Silesia
Zabrze, 3 Maja 6.
tel. 32 777-05-01
• wystawa Policja Wojewódz-
twa Śląskiego 1922-1939 dla 
uczczenia pamięci 27 funkcjo-
nariuszy, urodzonych w Zabrzu 
i służących na posterunkach 
w Kończycach, Makoszowach i 
Pawłowie, zamordowanych wio-
sną 1940 roku przez sowieckie 
NKWD w Twerze.
• wystawa Z cyklu Mistrz i 
jego uczniowie: Kolorowy świat 
czerni i bieli. Beata Wosińska i 
Lech Poeche – grafiki 

Radiostacja
Gliwice, ul. Tarnogórska 129
tel. 32 300-04-04
• 9:00 do 16:00 - Zbrodnie 
Wehrmachtu - wystawa 
Willa Caro
Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a,
• wystawa Kościoły drewniane 
na Górnym Śląsku

CK Wiatrak
Zabrze, ul. Wolności 395,
tel. 880-424-128
• 20:00 - COMA - koncert

Kino Amok
Gliwice, ul. Dolnych Wałów 3.
tel. (32) 231-56-99
Email: kasa@amok.gliwice.pl 
(rezerwacja biletów)
Duża sala:

   Środa - 31.10
Galeria Café Silesia
Zabrze, 3 Maja 6.
tel. 32 777-05-01
• wystawa Policja Wojewódz-
twa Śląskiego 1922-1939 dla 
uczczenia pamięci 27 funkcjo-
nariuszy, urodzonych w Zabrzu 
i służących na posterunkach 
w Kończycach, Makoszowach i 
Pawłowie, zamordowanych wio-
sną 1940 roku przez sowieckie 
NKWD w Twerze.
• wystawa Z cyklu Mistrz i 
jego uczniowie: Kolorowy świat 
czerni i bieli. Beata Wosińska i 
Lech Poeche – grafiki 

Radiostacja
Gliwice, ul. Tarnogórska 129
tel. 32 300-04-04
• 9:00 do 16:00 - Zbrodnie 
Wehrmachtu - wystawa 

Zamek Piastowski
Gliwice, Pod Murami 2.
tel. 32 231-44-94
• wystawa Małe sacrum - Wie-
ża Zamku Piastowskiego

CK Wiatrak
Zabrze, ul. Wolności 395,
tel. 880-424-128
• 20:00 - HALLOWEEN RETRO 
PARTY - impreza halloweeno-
wa

Kino Roma
Zabrze, ul. Padlewskiego 4
tel. (32) 271-62-91
• 16:00, 18:00 - Goryl Śnieżek 
w Barcelonie - familijny
• 20:00 - (Rec) 3:Geneza - hor-
ror 

Kino Amok
Gliwice, ul. Dolnych Wałów 3.
tel. (32) 231-56-99
Email: kasa@amok.gliwice.pl 
(rezerwacja biletów)
Duża sala:
• 16:00 - BITWA POD WIED-
NIEM
• 18:30 - OBŁAWA
• 20:15 - OBŁAWA
Mała sala:
• 16:15 - MISIACZEK
• 18:15 - MARINA ABRAMO-
VIC: ARTYSTKA OBECNA
• 20:00 - MISIACZEK 

Gliwickie Centrum Organizacji 
Pozarządowych
Gliwice, ul.Jagiellońska 23
• Podróże Fauna - Wystawa 
Grupy Plastycznej FAUN

Galeria MpiK
Gliwice, Rynek 4-5
• W Drodze - wystawa Fotogra-
ficzna Krzysztofa Krzemińskie-
go

   Piątek - 2.11
Galeria Café Silesia
Zabrze, 3 Maja 6.
tel. 32 777-05-01
•  wystawa Policja Wojewódz-
twa Śląskiego 1922-1939 dla 
uczczenia pamięci 27 funkcjo-
nariuszy, urodzonych w Zabrzu 
i służących na posterunkach 
w Kończycach, Makoszowach i 
Pawłowie, zamordowanych wio-

sną 1940 roku przez sowieckie 
NKWD w Twerze.
• wystawa Z cyklu Mistrz i 
jego uczniowie: Kolorowy świat 
czerni i bieli. Beata Wosińska i 
Lech Poeche – grafiki 

Radiostacja
Gliwice, ul. Tarnogórska 129
tel. 32 300-04-04
• 9:00 do 16:00 - Zbrodnie 
Wehrmachtu - wystawa 

Willa Caro
Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a,
• wystawa Kościoły drewniane 
na Górnym Śląsku

Filharmonia Zabrzańska
Zabrze, Park Hutniczy 7,
tel.: 032 271 47 17
• 19:00 - Zaduszki jazzowe
wykonawcy:
Michael ‚PATCHES „Stewart” - 
trąbka, Henryk Miskiewicz- sak-
sofony, Marek Napiórkowski 
- gitary, Michał Barański - bas, 
Michał Miśkiewicz - perkusja, 
Piotr Wyleżoł - fortepian.
Muzyka jazzowa 
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W Kulturalnej Ściądze każdy 
znajdzie coś dla siebie. Repertu-
ar kin, teatrów, koncerty muzyki 
rozrywkowej i poważnej, wystawy 
i spotkania. Z nami niczego nie 
przegapisz.
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uczczenia pamięci 27 funkcjo-
nariuszy, urodzonych w Zabrzu 
i służących na posterunkach 
w Kończycach, Makoszowach i 
Pawłowie, zamordowanych wio-
sną 1940 roku przez sowieckie 
NKWD w Twerze.
• wystawa Z cyklu Mistrz i 
jego uczniowie: Kolorowy świat 
czerni i bieli. Beata Wosińska i 
Lech Poeche – grafiki 

Centrum Edukacyjne im. Jana 
Pawła II
Gliwice ul. Jana Pawła II 5A
• 18:00 - XIV Międzynarodowy 
Gliwicki Festiwal Gitarowy - Zo-
ran Dukić

Radiostacja
Gliwice, ul. Tarnogórska 129
tel. 32 300-04-04
• 9:00 do 16:00 - Zbrodnie 
Wehrmachtu - wystawa 

Willa Caro
Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a,
• wystawa Kościoły drewniane 

Negatyw - koncert
ROCK’a Music Club, Gliwice, Rynek 18, 
niedziela, 4 listopada, godz. 19.00

CK Wiatrak
Zabrze, ul. Wolności 395,
tel. 880-424-128
• 21:00 - POKAHONTAZ - kon-
cert

Kino Amok
Gliwice, ul. Dolnych Wałów 3.
tel. (32) 231-56-99
Email: kasa@amok.gliwice.pl 
(rezerwacja biletów)
Duża sala:
• 16:00 - MIŁOŚĆ
• 18:15 - OBŁAWA
• 20:00 - MIŁOŚĆ
Mała sala:
• 16:30 - TAKE THIS WALZ
• 18:30 - SAMSARA
• 20:15 - TAKE THIS WALZ 

Teatr Nowy w Zabrzu
Zabrze, Plac Teatralny 1.
tel. (32) 271-32-56
• 18:00 - Lech Mackiewicz 
MIŁOBÓJCY reż. Lech Mackie-
wicz 

Galeria MpiK
Gliwice, Rynek 4-5
• W Drodze - wystawa Fotogra-
ficzna Krzysztofa Krzemińskie-
go

Pokahontaz - koncert
Zabrze, CK Wiatrak, piątek 
2 listopada, godz. 21.00

Coma - koncert Zabrze, CK Wiatrak, piątek 
3 listopada, godz. 20.00
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na Górnym Śląsku

Kino Amok
Gliwice, ul. Dolnych Wałów 3.
tel. (32) 231-56-99
Email: kasa@amok.gliwice.pl 
(rezerwacja biletów)
Duża sala:
• 16:00 - MIŁOŚĆ
• 18:15 - OBŁAWA
• 20:00 - MIŁOŚĆ
Mała sala:
• 16:30 - TAKE THIS WALZ
• 18:30 - SAMSARA
• 20:15 - TAKE THIS WALZ 

Teatr Nowy w Zabrzu
Zabrze, Plac Teatralny 1.
tel. (32) 271-32-56
• 18:00 - Lech Mackiewicz 
MIŁOBÓJCY reż. Lech Mackie-
wicz

 Poniedziałek - 5.11

Galeria Café Silesia
Zabrze, 3 Maja 6.
tel. 32 777-05-01

• 16:00 - MIŁOŚĆ
• 18:15 - OBŁAWA
• 20:00 - MIŁOŚĆ
Mała sala:
• 16:30 - TAKE THIS WALZ
• 18:30 - SAMSARA
• 20:15 - TAKE THIS WALZ 

Teatr Nowy w Zabrzu
Zabrze, Plac Teatralny 1.
tel. (32) 271-32-56
• 18:00 - Lech Mackiewicz 
MIŁOBÓJCY reż. Lech Mackie-
wicz 

Galeria MpiK
Gliwice, Rynek 4-5
• W Drodze - Fotografia Krzysz-
tofa Krzemińskiego

  Niedziela - 4.11
ROCK’a Music Club
Gliwice, Rynek 18
• 19:00 - NEGATYW - koncert

Galeria Café Silesia
Zabrze, 3 Maja 6.
tel. 32 777-05-01
• wystawa Policja Wojewódz-
twa Śląskiego 1922-1939 dla 

• wystawa Policja Wojewódz-
twa Śląskiego 1922-1939 dla 
uczczenia pamięci 27 funkcjo-
nariuszy, urodzonych w Zabrzu 
i służących na posterunkach w 
Kończycach, Makoszowach i 
Pawłowie, zamordowanych wio-
sną 1940 roku przez sowieckie 
NKWD w Twerze.
• wystawa Z cyklu Mistrz i 
jego uczniowie: Kolorowy świat 
czerni i bieli. Beata Wosińska i 
Lech Poeche – grafiki 

Radiostacja
Gliwice, ul. Tarnogórska 129
tel. 32 300-04-04
• 9:00 do 16:00 - Zbrodnie 
Wehrmachtu - wystawa 

Kino Amok
Gliwice, ul. Dolnych Wałów 3.
tel. (32) 231-56-99
Email: kasa@amok.gliwice.pl 
(rezerwacja biletów)
Duża sala:
• 16:00 - MIŁOŚĆ
• 18:15 - OBŁAWA
• 20:00 - MIŁOŚĆ
Mała sala:
• 16:30 - TAKE THIS WALZ
• 18:30 - SAMSARA
• 20:15 - TAKE THIS WALZ 

Galeria z Pieprzem
Gliwice, róg Korfantego i Ko-
ściuszki.
• wystawa MARIANA BIETKOW-
SKIEGO - sakralna architektura 
drewniana w akwareli

Sala wystawowa MBP Filia 
Nr 1
Gliwice, pl. Inwalidów Wojen-
nych 3
• wystawa pokonkursowa IX 
MIĘDZYNARODOWY KONKURS 
GRAFICZNY NA EKSLIBRIS. 
GLIWICE 2012

Centrum Organizacji Kultural-
nych „Perełka”
Gliwice, ul. Studzienna 6
• Wystawa tkaniny i grafiki He-
leny i Józefa SZUBY 

Galeria MpiK
Gliwice, Rynek 4-5
•  W Drodze - wystawa Foto-
graficzna Krzysztofa Krzemiń-
skiego

   Sobota - 3.11
Galeria Café Silesia
Zabrze, 3 Maja 6.
tel. 32 777-05-01
• wystawa Policja Wojewódz-
twa Śląskiego 1922-1939 dla 
uczczenia pamięci 27 funkcjo-
nariuszy, urodzonych w Zabrzu 
i służących na posterunkach 
w Kończycach, Makoszowach i 
Pawłowie, zamordowanych wio-
sną 1940 roku przez sowieckie 
NKWD w Twerze.
• wystawa Z cyklu Mistrz i 
jego uczniowie: Kolorowy świat 
czerni i bieli. Beata Wosińska i 
Lech Poeche – grafiki 

Radiostacja
Gliwice, ul. Tarnogórska 129
tel. 32 300-04-04
• 9:00 do 16:00 - Zbrodnie 
Wehrmachtu - wystawa 
Willa Caro
Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a,
• wystawa Kościoły drewniane 
na Górnym Śląsku

CK Wiatrak
Zabrze, ul. Wolności 395,
tel. 880-424-128
• 20:00 - COMA - koncert

Kino Amok
Gliwice, ul. Dolnych Wałów 3.
tel. (32) 231-56-99
Email: kasa@amok.gliwice.pl 
(rezerwacja biletów)
Duża sala:

   Środa - 31.10
Galeria Café Silesia
Zabrze, 3 Maja 6.
tel. 32 777-05-01
• wystawa Policja Wojewódz-
twa Śląskiego 1922-1939 dla 
uczczenia pamięci 27 funkcjo-
nariuszy, urodzonych w Zabrzu 
i służących na posterunkach 
w Kończycach, Makoszowach i 
Pawłowie, zamordowanych wio-
sną 1940 roku przez sowieckie 
NKWD w Twerze.
• wystawa Z cyklu Mistrz i 
jego uczniowie: Kolorowy świat 
czerni i bieli. Beata Wosińska i 
Lech Poeche – grafiki 

Radiostacja
Gliwice, ul. Tarnogórska 129
tel. 32 300-04-04
• 9:00 do 16:00 - Zbrodnie 
Wehrmachtu - wystawa 

Zamek Piastowski
Gliwice, Pod Murami 2.
tel. 32 231-44-94
• wystawa Małe sacrum - Wie-
ża Zamku Piastowskiego

CK Wiatrak
Zabrze, ul. Wolności 395,
tel. 880-424-128
• 20:00 - HALLOWEEN RETRO 
PARTY - impreza halloweeno-
wa

Kino Roma
Zabrze, ul. Padlewskiego 4
tel. (32) 271-62-91
• 16:00, 18:00 - Goryl Śnieżek 
w Barcelonie - familijny
• 20:00 - (Rec) 3:Geneza - hor-
ror 

Kino Amok
Gliwice, ul. Dolnych Wałów 3.
tel. (32) 231-56-99
Email: kasa@amok.gliwice.pl 
(rezerwacja biletów)
Duża sala:
• 16:00 - BITWA POD WIED-
NIEM
• 18:30 - OBŁAWA
• 20:15 - OBŁAWA
Mała sala:
• 16:15 - MISIACZEK
• 18:15 - MARINA ABRAMO-
VIC: ARTYSTKA OBECNA
• 20:00 - MISIACZEK 

Gliwickie Centrum Organizacji 
Pozarządowych
Gliwice, ul.Jagiellońska 23
• Podróże Fauna - Wystawa 
Grupy Plastycznej FAUN

Galeria MpiK
Gliwice, Rynek 4-5
• W Drodze - wystawa Fotogra-
ficzna Krzysztofa Krzemińskie-
go

   Piątek - 2.11
Galeria Café Silesia
Zabrze, 3 Maja 6.
tel. 32 777-05-01
•  wystawa Policja Wojewódz-
twa Śląskiego 1922-1939 dla 
uczczenia pamięci 27 funkcjo-
nariuszy, urodzonych w Zabrzu 
i służących na posterunkach 
w Kończycach, Makoszowach i 
Pawłowie, zamordowanych wio-

sną 1940 roku przez sowieckie 
NKWD w Twerze.
• wystawa Z cyklu Mistrz i 
jego uczniowie: Kolorowy świat 
czerni i bieli. Beata Wosińska i 
Lech Poeche – grafiki 

Radiostacja
Gliwice, ul. Tarnogórska 129
tel. 32 300-04-04
• 9:00 do 16:00 - Zbrodnie 
Wehrmachtu - wystawa 

Willa Caro
Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a,
• wystawa Kościoły drewniane 
na Górnym Śląsku

Filharmonia Zabrzańska
Zabrze, Park Hutniczy 7,
tel.: 032 271 47 17
• 19:00 - Zaduszki jazzowe
wykonawcy:
Michael ‚PATCHES „Stewart” - 
trąbka, Henryk Miskiewicz- sak-
sofony, Marek Napiórkowski 
- gitary, Michał Barański - bas, 
Michał Miśkiewicz - perkusja, 
Piotr Wyleżoł - fortepian.
Muzyka jazzowa 
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CO, GDZIE, KIEDY12

W Kulturalnej Ściądze każdy 
znajdzie coś dla siebie. Repertu-
ar kin, teatrów, koncerty muzyki 
rozrywkowej i poważnej, wystawy 
i spotkania. Z nami niczego nie 
przegapisz.
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uczczenia pamięci 27 funkcjo-
nariuszy, urodzonych w Zabrzu 
i służących na posterunkach 
w Kończycach, Makoszowach i 
Pawłowie, zamordowanych wio-
sną 1940 roku przez sowieckie 
NKWD w Twerze.
• wystawa Z cyklu Mistrz i 
jego uczniowie: Kolorowy świat 
czerni i bieli. Beata Wosińska i 
Lech Poeche – grafiki 

Centrum Edukacyjne im. Jana 
Pawła II
Gliwice ul. Jana Pawła II 5A
• 18:00 - XIV Międzynarodowy 
Gliwicki Festiwal Gitarowy - Zo-
ran Dukić

Radiostacja
Gliwice, ul. Tarnogórska 129
tel. 32 300-04-04
• 9:00 do 16:00 - Zbrodnie 
Wehrmachtu - wystawa 

Willa Caro
Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a,
• wystawa Kościoły drewniane 

Negatyw - koncert
ROCK’a Music Club, Gliwice, Rynek 18, 
niedziela, 4 listopada, godz. 19.00

CK Wiatrak
Zabrze, ul. Wolności 395,
tel. 880-424-128
• 21:00 - POKAHONTAZ - kon-
cert

Kino Amok
Gliwice, ul. Dolnych Wałów 3.
tel. (32) 231-56-99
Email: kasa@amok.gliwice.pl 
(rezerwacja biletów)
Duża sala:
• 16:00 - MIŁOŚĆ
• 18:15 - OBŁAWA
• 20:00 - MIŁOŚĆ
Mała sala:
• 16:30 - TAKE THIS WALZ
• 18:30 - SAMSARA
• 20:15 - TAKE THIS WALZ 

Teatr Nowy w Zabrzu
Zabrze, Plac Teatralny 1.
tel. (32) 271-32-56
• 18:00 - Lech Mackiewicz 
MIŁOBÓJCY reż. Lech Mackie-
wicz 

Galeria MpiK
Gliwice, Rynek 4-5
• W Drodze - wystawa Fotogra-
ficzna Krzysztofa Krzemińskie-
go

Pokahontaz - koncert
Zabrze, CK Wiatrak, piątek 
2 listopada, godz. 21.00

Coma - koncert Zabrze, CK Wiatrak, piątek 
3 listopada, godz. 20.00
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