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R E K L A M A . . . .

GLIWICE. W sobotnie 
przedpo³udnie 60-letnia 
mieszkanka osiedla Zubrzyc-
kiego zg³osi³a na policjê kra-
dzie¿ fiata seicento. Zrozpa-
czona kobieta oœwiadczy³a, 
¿e auto skradziono z parkin-
gu pod blokiem. 

Poszukiwania we w³asnym 
zakresie nie przynios³y rezul-
tatu wiêc spraw¹ zajêli siê 
policjanci.  Samochód za-
rejestrowano w policyjnych 
informatycznych bazach da-
nych, powiadomiono patrole 
znajduj¹ce siê w s³u¿bie na 
terenie Gliwic oraz ca³ego 
województwa. 
Po kilku godzinach kobieta 

odebra³a telefon od swo-
jej synowej, która zaczê³a 
wypytywaæ o cechy charak-
terystyczne skradzionego 
pojazdu. Okaza³o siê, ¿e 
synowa równolegle rozma-
wia z kole¿ank¹, która z 
okien swojego mieszkania 
widzi stoj¹cy, w okolicach 
Poczty G³ównej w Gliwicach, 
zaparkowany wœród wie-
lu innych aut, samochód 
przypominaj¹cy zgubê. 

W tym momencie ko-
bieta dozna³a olœnienia! 
Przypomnia³a sobie, ¿e dzieñ 
wczeœniej pojecha³a na 
pocztê autem, a wróci³a... 
pieszo.

Zapomniała, 
ze przyjechała autem

Obiekt na Rynku zamieni siê 
w centrum konferencyjno 
– sesyjne. 
- Przeprowadzka rajców do 
staromiejskiego ratusza to 
powrót do tradycji - mówi 
Marek Jarzêbowski, rzecz-
nik gliwickiego magistratu.
Koszt remontu wyniesie ok. 
7 mln z³. 

To pierwsza tak gruntow-
na i kompleksowa przebu-
dowa Ratusza od 25 lat. 
Wzmocniono wtedy g³ówn¹ 
konstrukcjê i wykonano 
nowe stropy. W 2002 roku 
przeprowadzono remont ele-

wacji, dachu, tarasu i arkad, 
jednak wnêtrze nadal nie 
spe³nia³o wymogów stawia-
nych tego typu obiektom. 
Dlatego w ubieg³ym roku 
zdecydowano siê na przepro-
wadzenie prac zwi¹zanych z 
modernizacj¹ pomieszczeñ 
Ratusza. Remont cztero-
kondygnacyjnego obiektu o 
³¹cznej kubaturze prawie 5,5 
tys. m3 trwa³ rok. Projekt 
opracowa³a Pracownia Ar-
chitektoniczna MEZZANINO 
z Zabrza.

Zakres prac by³ bardzo sze-
roki. Wystarczy powiedzieæ, 

¿e z dawnego wnêtrza nie 
zosta³o praktycznie nic. Wy-
konawca, firma Welbud z 
Tarnowskich Gór najpierw 
zajê³a siê rozbiórk¹ i wybu-
rzeniami. O skali tych prac 
mo¿e œwiadczyæ to, ¿e z Ra-
tusza wywieziono 65 du¿ych 
kontenerów z gruzem. 
Zdemontowano wszystkie 
œcianki dzia³owe, stolarkê 
drzwiow¹ oraz  balustrady 
na klatce schodowej, skuto 
tynki i posadzki. 

Po trwaj¹cym ponad 6 
miesiêcy remoncie, ca³y 
obiekt zosta³ unowoczeœ- 

niony i wyposa¿ony w pod-
wieszane sufity, funkcjonal-
ne posadzki, nowe schody 
wewnêtrzne i estetyczn¹ 
stolarkê drzwiow¹. Na 
wszystkich kondygnacjach 
powsta³y olbrzymie pomiesz-
czenia, które w zale¿noœci 
od potrzeb mo¿na podzieliæ 
przy pomocy systemu œcian 
przesuwnych. Ka¿de piêtro 
utrzymane bêdzie w jednej, 
pastelowej tonacji kolory-
stycznej. 

Gliwice w³¹czaj¹ siê w akcjê 
„Godzina dla ziemi” i 28 mar-
ca o godz. 20.30 wygasz¹ 
oœwietlenie w kilku miejscach 
w mieœcie. Jednym z nich 
bêdzie Gliwicki Teatr Muzyczny, 
który wygasi œwiat³a w ca³ym 
budynku.  

Pomys³ koordynuje miêdzyna- 
rodowa organizacja ekologiczna 

Zgaœ œwiat³o w sobotê

WWF. Organizowana ju¿ po raz 
trzeci, „Godzina dla Ziemi”, ma 
byæ wyrazem poparcia dla walki 
z nadmiern¹ emisj¹ dwutlenku 
wêgla i globalnym ociepleniem 
klimatu.
 
Ju¿ w tej chwili swój udzia³ w 
akcji potwierdzi³o ponad 930 
miast z 80 krajów. 28 marca w 
ciemnoœci pogr¹¿¹ siê najbar-
dziej znane budynki i konstruk-
cje: opera w Sydney, Koloseum 

w Rzymie, most Golden Gate w 
San Francisco, najwy¿szy hotel 
œwiata Burj Dubaiin w Duba-
ju. Zgaœnie tak¿e oœwietlenie 
duñskiego zamku Kronborg 
oraz wodospadu Niagara.

W tym roku tak¿e w Polsce ak-
cja przeprowadzona bêdzie na 
szerok¹ skalê. Do Warszawy i 
Poznania, które jako pierwsze 

zgasi³y œwiat³a ju¿ rok temu, 
przy³¹czy siê co najmniej 20 
kolejnych miast.
Do akcji w³¹czaj¹ siê nie tylko 
miasta, ale tak¿e osoby prywat-
ne, firmy i instytucje. Sklepy 
IKEA i banki Millenium zgasz¹ 
wszystkie neony ze swoim logo, 
a dodatkowo, ju¿ od d³u¿szego 
czasu informuj¹ swoich klien-
tów o prowadzonej akcji. 

Katarzyna Kowal

GLIWICE. Na pod³ogach parkiety i marmury, 
nowoczesny sprzêt audiowizualny, klimatyzacja 
- w takich warunkach obradowaæ bêd¹ gliwiccy 
radni, którzy w maju przenosz¹ siê do Ratusza.

Zobacz i przeczytaj.
Rektor Politechniki Śląskiej, prof. Andrzej 
Karbownik odpowiada na pytania inter-
nautów.    Czytaj na stronie 5

Ratusz 
dla radnych


