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Po budynku starego base-
nu nie ma już śladu – w jego 
miejsce pojawiła się ogromna, 
biała hala, w której... również 
będzie basen. Obiekt o wymia-
rach 12 x 8 m, służyć ma głów-
nie do zajęć aerobowych w wo-
dzie i dla osób uczących się 
pływać. Na drugim poziomie 
przewidziane są 3 korty do te-
nisa i 3 sale do squasha, jak 
również do tańca i uprawiania 
sztuk walki.

Jeszcze do niedawna, pił-

Na Jasnej praca wre
Jasna 31 – to na razie plac budowy, 
ale widoczne są już zaczątki nowego, 
sportowego obiektu. Jasna 31 to nie 
tylko adres, tak będzie się również 
nazywał kompleks, który pomieści 
basen, korty, halę futsalową i kilka 
innych sportowych atrakcji.

karze futsalowi mogli ko-
rzystać z przylegającej do 
budynku basenu hali. Teraz 
jednak, prace objęły także 
ten obiekt. Zostanie on roz-
budowany tak, by piłkarze 
futsalowi mogli grać na peł-
nowymiarowym parkiecie. 
Powiększone zostaną rów-
nież trybuny.

W obiekcie, przy Jasnej 31 
znajdzie się również duża ścia-
na wspinaczkowa, małe spa, 
na które złożą się m.in. jaccuz-

zi i sauna. W obiekcie znajdzie 
się też miejsce na kawiarnię.

Po przebudowie 
powierzchnia obiek-
tu wzrośnie ponad 
dwukrotnie – z 3 do 
7,7 tys.m2.

Skwerek znajdujący się 
w okolicy obiektu stanowi 
na razie zaplecze budowy. 
Po zakończeniu prac zosta-
nie odnowiony. Inwestycję 
rozpoczęto w 2012 roku, 
a inwestorem i właścicielem 
obiektu jest firma Kar-Tel 
z Gliwic. 
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Najstarszy i najpopularniejszy ze-
spół disco polo wystąpi 8 marca 
w Planet Club w Zabrzu. Mowa 
oczywiście o grupie Boys, znanej 
z takich przebojów jak: „Jesteś 
szalona”, „Wolność” czy „Chłop 
z Mazur”. 
Impreza w Planet Clubie, w Za-
brzu przy ulicy Gdańskiej 27, 
rozpocznie się o godz. 21.00. 
Po koncercie w klubie rozpocz-
nie się afterparty, które potrwa 
do rana. Bilety w cenie 25 zł 
można kupić w kasie klubu. 

Dla Czytelników Gazety 
Miejskiej przygotowaliśmy 
konkurs, w którym do wy-
grania będzie podwójna wej-
ściówka na koncert zespołu 
Boys. Wystarczy zadzwonić 
w środę 6 lutego pod numer 
telefonu 32 230-84-51. 
Zgłoszenia przyjmujemy od go-
dziny 12.00 do 12.30.

KONKURS

Dzień Kobiet 
z Boys

W nowym kompleksie piłkarze 
futsalowi będą mogli grać na 
pełnowymiarowym parkiecie. 

Skwerek znajdujący się w okolicy obiektu 
stanowi na razie zaplecze budowy. Po 
zakończeniu prac zostanie zagospodarowany.

Jak udało nam się 
dowiedzieć, spraw-
ca napadu ukradł 
niewielką kwotę 
pieniędzy i nożem 
ranił 26-letnią sprze-
dawczynię w udo. 
Do rozboju doszło około go-
dziny 14.30. Według ustaleń 
policji, sprawca napadu miał 
około 1,65 m wzrostu i był 
drobnej postury, ubrany w ja-
snoniebieskie dżinsy i szarą 
bluzę. Na głowie miał czarną 
czapkę i szary kaptur, w chwili 
napadu przesłonił twarz chust-
ką „arafatką” koloru białego 
w czarną kratę. 

 – Mężczyzna zagroził nożem 
osobie z obsługi punktu, tak 
więc traktujemy to jako rozbój, 

nawet gdyby skradziono tylko 
złotówkę – powiedział nam ko-
misarz Marek Słomski, rzecz-
nik prasowy gliwickiej policji.

Prowadzący śledztwo proszą 

Rozbój w arafatce
Kilka policyjnych radiowozów, zablokowana ulica – tak, około 
godziny 15.00 w piątek, wyglądała ul. Mitręgi. Zamaskowany 
mężczyzna napadł na placówkę kredytową.

osoby posiadające jakiekol-
wiek informacje na temat zda-
rzenia o kontakt z Wydziałem 
Kryminalnym KMP w Gliwicach 
pod numer 32 33 69 280 lub 
32 33 69 255.


