Bajka w październiku
Na scenie dawnej Bajki bêd¹
wystêpowali zarówno aktorzy
GTM, jak równie¿ zaproszeni
goœcie.
- W planach s¹ m.in. wystêpy
znanych w Polsce pianistów,
recital wiolonczelowy, prezentacje poezji œpiewanej czy piosenki teatralnej. Nie powinno
zabrakn¹æ równie¿ artystów
zagranicznych, a wszystko to w
mi³ej i kameralnej atmosferze
– informuje Pawe³ Gabara, dyrektor GTM.

W budynku dawnego kina ,,Bajka” trwaj¹ ostatnie prace porz¹dkowe. Ju¿ 2 paŸdziernika nowa
placówka kulturalna goœciæ bêdzie pierwszych
widzów.
„Scena Bajka - Kino Amok”
bêdzie zarówno siedzib¹ studyjnego kina Amok, jak równie¿ kolejn¹ fili¹ Gliwickiego
Teatru Muzycznego. W budynku
znajduj¹ siê dwie sale - wiêksza
wielofunkcyjna, w której organizowane bêd¹ projekcje filmowe,
kameralne spektakle teatralne
i koncerty (dla ok. 340 widzów)
oraz mniejsza, klubowa sala
projekcyjna (dla ok. 40 osób).

osób niepe³nosprawnych. W
budynku znajdowaæ siê bêdzie
tak¿e kinowa kawiarenka i
miejski punkt informacji turystycznej.

Budynek dawnego kina Bajka
zosta³ zakupiony, wyremontowany i przystosowany do nowej
funkcji przez Samorz¹d Miasta
Gliwice. Koszt remontu placówki wyniós³ 9,5 miliona z³otych.
Otwarciu „Sceny Bajka – Kina
Amok” towarzyszyæ bêdzie cykl
imprez, które rozpoczn¹ siê ju¿
27 wrzeœnia. Tego dnia z parku Chopina na Rynek wyruszy

W obydwu salach
– du¿ej i ma³ej – bêd¹
mog³y byæ organizowane
równoczeœnie ró¿ne imprezy, bo pomieszczenia
s¹ dobrze izolowane akustycznie.

parada szczudlarzy, bêbniarzy i
gwiazd filmowych.

jekcja fabularnego filmu komediowego.

Sam¹ scenê i kino zainauguruje 2 paŸdziernika
projekcja filmu Tomasza
Bagiñskiego „Kinematograf”.

Z kolei w niedzielê 4 paŸdziernika artyœci GTM zaprosz¹
dzieci na „Pinokiomaniê”,
czyli konkursy i zabawy oraz
projekcje filmów rysunkowych

i animowanych, okraszonych
piosenkami z musicalu Pinokio W³odzimierza Korcza w re¿.
Paw³a Gabary.
Wieczorem Bajka zamieni siê
w pub ozdobiony plakatami filmowymi i fotosami gwiazd kina
œwiatowego. W programie przewidziano projekcjê filmu niemego, po³¹czon¹ z wystêpem
jazzowego zespo³u.

Uczestnicy bêd¹ mogli pos³uchaæ w foyer muzyki filmowej
w wykonaniu pianisty Krzysztofa Solika.

Na wszystkie wydarzenia obowi¹zywaæ bêd¹ bezp³atne
wejœciówki.

W sobotê, 3 paŸdziernika to
samo foyer zamieni siê w
eleganck¹ kawiarniê w stylu wiedeñskim, zaœ g³ówn¹
atrakcj¹ wieczoru bêdzie pro-

Ca³y obiekt jest klimatyzowany
i wyposa¿ony w nowoczesn¹
aparaturê techniczn¹. Przystosowano go równie¿ do potrzeb

Katarzyna Klimek
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Nie chcą zamykać
dworca

GLIWICE. Od 1 wrzeœnia gliwicki dworzec mia³
byæ zamykany. Mia³ byæ ale nie jest. Na takie
rozwi¹zanie nie zgadzaj¹ siê funkcjonariusze
S³u¿by Ochrony Kolei. Dodatkowo okaza³o siê,
¿e rzekoma troska PKP o czystoœæ dworca tak
naprawdê jest tylko trosk¹ o kasê.
Sokiœci zwracaj¹ uwagê na
fakt, ¿e zamkniêcie tunelu od
ul. Tarnogórskiej spowoduje
nagminne ³amanie przepisów i
skracanie sobie drogi do centrum miasta przez przechodzenie po torach.
- Przecie¿ po to ten tunel zrobiono, ¿eby ludzie nie chodzili
po torach – mówi¹ funkcjonariusze. Jak go zamkn¹, to
wiadomo co bêdzie. Wypadki.
W nocy wprawdzie dworzec nie
obs³uguje ruchu pasa¿erskiego
ale to nie znaczy, ¿e po torach
nic nie jeŸdzi.

Policjanci, z dworcowego komisariatu te¿ uwa¿aj¹ pomys³ PKP
za chybiony. Przede wszystkim
bezdomni nie s¹ problemem
na gliwickim dworcu. Zazwyczaj
mo¿na tu spotkaæ zaledwie
kilka osób, które próbuj¹ siê
przespaæ w jakimœ k¹cie.
- Je¿eli co pó³ godziny na dworcu pojawia siê patrol ochrony,
który budzi delikwenta to on siê
naprawdê tam nie wyœpi. Po
paru pobudkach szuka innego
miejsca.
Za to zamkniêty dworzec mo¿e

okazaæ siê dla bezdomnych
prawdziwym rajem. Dlaczego?

Zamkniêcie obiektu wcale
nie sprawi, ¿e stanie siê on
niedostêpny. Dogodne wejœcie
do œrodka umo¿liwia ka¿dy
z peronów. Bez problemów,
je¿eli oczywiœcie nie liczyæ
mo¿liwoœci potr¹cenia przez
lokomotywê, mo¿na siê na nie
dostaæ od strony torów np. na
ul. Tarnogórskiej czy Na Piasku.
Jako, ¿e zamkniêtego na cztery
spusty obiektu nikt nie bêdzie
pilnowa³, spaæ mo¿na spokojnie. Spokojnie równie¿ mo¿na
buszowaæ po dworcu, co zapewne skrzêtnie wykorzystaj¹
z³odzieje.
- Proszê sobie wyobraziæ grupê kibiców, która z okrzykami
i œpiewem przejdzie tunelem
w jedn¹ stronê a po meczu na

adrenalinie wracaj¹c t¹ sam¹
drog¹ zastanie zamkniête
drzwi? Myœli pani, ¿e oni siê
grzecznie odwróc¹ i pójd¹
naoko³o? - pyta policjant. Nie
oni po prostu rozwal¹ te drzwi.
PKP, proponuj¹c zamykanie
dworców w godzinach nocnych
uzasadnia³y, ¿e w ten sposób
obiekty bêd¹ czystsze i bezpieczniejsze. Okazuje siê, ¿e
troska - trosk¹, a tak naprawdê
to PKP przede wszystkim chodzi o zmniejszenie kosztów,
jakie poch³ania utrzymywanie
ochrony obiektów.
Teraz wynajêci ochroniarze
patroluj¹ gliwicki dworzec co
pó³ godziny. Przy zamkniêtym
dworcu ochrona nie by³aby ju¿
potrzebna.

Nina Drzewiecka
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