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      Dokończenie ze str. 1

Auto jest poszerzone i obni-
żone przez co ma wyjątkową 
aerodynamikę a wszystkie sil-
niki są turbodoładowane.

Dla fanów motoryzacji 
o sportowym zacięciu, 
w przyszłym roku grat-
ką będzie Astra GTC z 
silnikiem 260 KM. 

Trzydrzwiowa Astra to kolej-
ny model, produkowany dla 
Opla w gliwickich zakładach. 
Obecnie z linii montażowych 
zjeżdżają już pięciodrzwio-
wa wersja Astry IV i sedan 
III generacji, a w 2013 roku 
do gamy dołączy nowa Astra  
w wersji cabrio. 

Nowy model Opla wygląda 
bardzo atrakcyjnie, tylko czy 
Polaków będzie na niego 
stać?

Cena tego auta w wersji silni-
kiem benzynowym 1.4 turbo 
to 76.800 zł.

Gliwicka fabryka jest jedyną 
na świecie, która produko-
wać będzie ten model sa-
mochodu, dzięki rozpoczęciu 
produkcji Astry GTC, zwięk-
szono zatrudnienie o około 
150 osób. 

Katarzyna Klimek

Piękna Astra 
z Gliwic

Według propozycji, kasyno 
miałoby mieścić się w budyn-
ku Ikara przy ulicy Zwycięstwa 
23. O pozytywne zaopiniowanie 
projektu uchwały zabiegał pre-
zydent Frankiewicz. 

- Istnieje możliwość zlokalizo-
wania na terenie województwa 
jeszcze tylko jednego kasyna. 
Wiemy, że ubiega się o to jesz-
cze kilka miast. Proponujemy, 
aby naszemu miastu też dać 

taką szansę – apelował wice-
prezydent Gliwic Piotr Wieczo-
rek.

Inne zdanie mieli radni Rady 
Miejskiej. Podczas czwartkowej 
sesji dziesięciu radnych głoso-
wało za przyjęciem uchwały. 
Jednak w związku z tym, że tyle 
samo było przeciw, projekt nie 
został przyjęty.  

Zgodnie z obowiązującym w 
Polsce prawem, w miejscowo-
ści do 250 tysięcy mieszkań-
ców może znajdować się tylko 
jedno kasyno. Na podstawie 
ustawy hazardowej, pod poję-
ciem kasyna gry rozumie się 
miejsce, w którym prowadzi się 
m.in. gry na automatach. Kon-
cesję na prowadzenie placówki 
wydaje minister finansów.

(mpp)

Na kasyno jeszcze 
poczekamy

Powracająca co jakiś czas sprawa kasy-
na w Gliwicach znowu poszła w odstaw-
kę. W czwartek nad projektem uchwały 
debatowano podczas sesji Rady Miej-
skiej. 


