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Strona 2

W zaczarowanym 
świecie artystów

Rozgrywane w niedzielę 105. 
Wielkie Derby Śląska były pierw-
szym meczem na przebudowanym 
Stadionie im. Ernesta Pohla przy 
komplecie publiczności. Na try-
bunach nowego obiektu zasiadły 
ponad 24 tysiące osób. Bilety na 
mecz rozeszły się w ciągu zaledwie 
tygodnia. Każdy z kibiców otrzymał 
przy wejściu okolicznościowy sza-
lik. Zagrały górnicze orkiestry dęte, 
a z głośników popłynęły dźwięki 
nagranego specjalnie na tę okazję 
hymnu Górnika Zabrze.

– Każdy nowy stadion robi wraże-
nie, ale ten szczególnie. To taka 
mniejsza Allianz Arena. Atmosfe-
ra jest niesamowita – podkreślali 
zgodnie kibice.
W niedzielę na trybunach zasiedli 
m.in. prezenterka Krystyna Loska 
i legendarni gracze Górnika z Wło-
dzimierzem Lubańskim na czele. 
Do Zabrza przyjechali selekcjoner 
reprezentacji Polski Adam Nawał-
ka i prezes PZPN Zbigniew Boniek. 
- Byliśmy pod wrażeniem. To funk-
cjonalny, piękny obiekt. Szkoda tyl-

ko, że piłkarze z Zabrza 
nie dostosowali się pozio-
mem sportowym do tego otwarcia 
– stwierdził Janusz Basałaj, szef 
departamentu ds. mediów i komu-
nikacji PZPN. 
Starcie odwiecznych rywali za-
kończyło się tym razem wygraną 
Ruchu Chorzów 2:0. – Chciałoby 
się dopełnić tego świętowania 
zwycięstwem, bo budowa stadio-
nu to niełatwe zadanie i ogromny 
wysiłek. Ale kibicem jest się na 
dobre i na złe. Wierzę, że zespół 

się odbuduje 
i zacznie wygry-

wać. Czekamy na zespół na mia-
rę tego stadionu, bo ten stadion 
zobowiązuje – podsumowuje pre-
zydent Zabrza Małgorzata Mań-
ka-Szulik.
Okazję do rehabilitacji na wła-
snym stadionie Górnik Zabrze bę-
dzie miał 2 marca. Na ten dzień 
zaplanowano mecz z Lechem Po-
znań. Trzymamy 
kciuki!  (hm)

Podświetlony stadion robi imponujące wrażenie

KOMPLET WIDZÓW NA TRYBUNACH STADIONU IM. ERNESTA POHLA

ko, że piłkarze z Zabrza 
nie dostosowali się pozio-

się odbuduje 
i zacznie wygry-

Prezes PZPN Zbigniew Boniek, 
prezydent Małgorzata Mańka-Szulik 

i trener Adam Nawałka

DOPING 
 NA 25 TYSIĘCY GARDEŁ

Na ten moment kibice czekali od dawna! W niedzielę po raz pierwszy 
na trybunach Stadionu im. Ernesta Pohla w Zabrzu zasiadło prawie 
25 tysięcy osób. Były wręczane przy wejściu szaliki, występy orkiestr 
górniczych i ogłuszający doping. Do pełni szczęścia zabrakło tylko wyniku...
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Budowa stadionu 
to największa 
pod względem 
kubaturowym 

inwestycja 
w historii Zabrza
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Festiwal, który odbywa się już 
od 1997 r., przedstawia dzieła 
Beethovena, a także innych twór-
ców, których zainspirowała muzy-
ka tego wybitnego kompozytora. 
Zabrze po raz pierwszy stało się 
współgospodarzem przedsię-
wzięcia przed rokiem. Na scenie 
Domu Muzyki i Tańca wystąpiła 
wówczas niezwykle utalentowana 
skrzypaczka Ju-Young Baek oraz 

światowej sławy Koreańska Orkie-
stra Kameralna. W tym roku w Za-
brzu zagrają Litewska Orkiestra 
Kameralna oraz Sergei Krylov jako 
dyrygent i solista.
Litewska Orkiestra Kameralna 
powstała w 1960 r. Jej założycie-
lem i przez 44 lata dyrektorem 
artystycznym oraz naczelnym dy-
rygentem był Saulius Sondeckis. 
To jedna z najbardziej cenionych 

orkiestr litewskich. W 1966 r., 
wówczas jako jedna z pierwszych 
radzieckich orkiestr, otrzymała po-
zwolenie na koncertowanie poza 
Związkiem Radzieckim. Jej dwa 
koncerty odbyły się wtedy w Nie-
mieckiej Republice Demokratycz-
nej. Młoda i energiczna grupa 
muzyków została zauważona za-
równo przez krytyków muzycznych, 
jak i zgromadzoną na koncertach 

publiczność. Z biegiem lat rosła 
sława zespołu, a jego trasy kon-
certowe miały coraz większy za-
sięg. Orkiestra odwiedziła m.in. 
obie Ameryki, Kubę, Egipt, Repu-
blikę Południowej Afryki, Zjedno-
czone Emiraty Arabskie, Australię, 
Chiny i Japonię. Orkiestra wielo-
krotnie występowała pod batutą 
legendarnego dyrygenta Sir Yehu-
di Menuhina.

W grudniu 2008 r. dyrygentem or-
kiestry został Sergei Krylov. To je-
den z najbardziej utalentowanych 
skrzypków, regularnie zapraszany 
do najsłynniejszych sal koncerto-
wych świata. Artysta chętnie wy-
konuje muzykę kameralną, a jako 
dyrektor muzyczny Litewskiej 
Orkiestry Kameralnej regularnie 
występuje w podwójnej roli - so-
listy i dyrygenta, z repertuarem 

obejmującym okres od baroku po 
kompozycje współczesne.
Zabrzańska odsłona 20. Wielka-
nocnego Festiwalu Ludwiga van 
Beethovena już 18 marca o go-
dzinie 19. W programie „Cztery 
pory roku w Buenos Aires” Astora 
Piazzolli oraz „Cztery pory roku” 
Antonio Vivaldiego. Bilety do naby-
cia w kasie Domu Muzyki i Tańca 
lub na www.dmit.com.pl.  (hm)

Litewska Orkiestra Kameralna

W ZABRZU PO RAZ KOLEJNY ZAGOŚCI WIELKANOCNY 
FESTIWAL LUDWIGA VAN BEETHOVENA

W ZACZAROWANYM 
ŚWIECIE ARTYSTÓW
To nie lada gratka dla wszystkich melomanów. Zabrze po raz kolejny, obok Warszawy i Krakowa, 
gościć będzie Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena. Podczas koncertu organizowanego 

w Domu Muzyki i Tańca zabrzmią „Cztery pory roku w Buenos Aires” Astora Piazzolli 
oraz „Cztery pory roku” Antonio Vivaldiego.

Początek roku to okres, w któ-
rym musimy rozliczyć się z fi-
skusem. Tym razem mamy na 
to czas do 2 maja, ponieważ 
30 kwietnia wypada w sobo-
tę. Z pewnością nie warto jed-
nak czekać do ostatniej chwili. 
W wypełnianiu formularza będzie 
można skorzystać z pomocy 
urzędników zabrzańskiej skar-
bówki.

– Podatnicy najczęściej popełnia-
ją błędy w obliczeniach – mówi 
Marek Schuetz, kierownik Dzia-
łu Obsługi Bezpośredniej Urzędu 
Skarbowego w Zabrzu. – Błędy 
rachunkowe polegają z reguły 
na nieprawidłowym zaokrągleniu 

podstawy opodatkowania oraz 
kwoty podatku. Zdarzają się sytu-
acje, kiedy to osoba rozlicza się 
na starych formularzach. Nieste-
ty, co roku warianty formularzy się 
zmieniają i składając zeznanie, 
należy o tym pamiętać. Wszyst-
kich tych błędów możemy unik-
nąć,  kiedy rozliczymy się elektro-
nicznie – dodaje.
W ubiegłym roku ponad 40 pro-
cent zeznań rocznych wpłynęło 
do zabrzańskiej skarbówki przez 
Internet. Wystarczy wejść na stro-
nę www.portalpodatkowy.mf.gov.
pl. Tam krok po kroku  wyjaśnione 
jest, jak wysłać PIT elektronicznie. 
Podatnikom zdarza się często 
pomylić numer NIP pracodawcy 

ze swoim identyfikatorem. Do-
chodzi do tego zwykle w sytuacji, 
kiedy przepisujemy dane zawarte 
w PIT-11. – Należy pamiętać, że 
osoba, która nie prowadzi dzia-
łalności gospodarczej, w kontak-
tach z urzędem posługuje się 
już od kilku lat numerem PESEL 
– zwraca uwagę Marek Schu-
etz. – Przy składaniu zeznania 
podatkowego istotny jest adres 
podatnika. Powinniśmy wpisać 
do zeznania aktualny adres za-
mieszkania a nie zameldowania. 
Gdy już uporamy się z rozlicze-
niem, sprawdźmy na koniec czy 
zeznanie zostało podpisane. 
Brak podpisu to jeden z najczęst-
szych błędów – dodaje.

Pracownicy zabrzańskiej skar-
bówki zachęcają do rozliczania 
się drogą elektroniczną. W pa-
sażu Centrum Handlowego M1 
przygotowane zostanie specjalne 
stanowisko, które będzie można 
odwiedzać od 11 do 13 marca 
w godzinach od 12 do 18. – Pod 
okiem urzędnika będzie można 
wysłać tam PIT przez Internet – 
tłumaczy Marek Schuetz. – Do-
datkowo w sobotę 16 kwietnia 
w całym kraju organizowany bę-
dzie tradycyjny już ,,Dzień Otwar-
ty w Urzędach Skarbowych”. Bę-
dzie można uzyskać szczegółowe 
informacje na temat ulg i zwol-
nień oraz złożyć swoje zeznanie 
podatkowe – dodaje. (hm)

CZAS ROZLICZYĆ SIĘ Z FISKUSEM
PRACOWNICY ZABRZAŃSKIEJ SKARBÓWKI ZACHĘCAJĄ DO SKŁADANIA DEKLARACJI PRZEZ INTERNET

Wzory formularzy zmieniają się co roku

niePRZEGAP!
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dam pracę
 Ô Szukamy pracowników 

budowlanych z dośw. w 
hydroizolacjach (papy, folie 
PVC), tel. 535-174-856, 
mail: barel.management@
gmail.com.

 Ô Zakład uboju i przetwór-
stwa mięsnego zatrudni 
ekspedientkę do sprzedaży 
mięsa i wędlin, najlepiej z 
doświadczeniem. Kontakt 
telefoniczny 539-909-293.

usługi
 Ô !Czyszczenie dywanów (u 

klienta lub odbiór) tapicerek. 
Sprzątanie. Mycie okien. Fir-
ma Blitz. Tel. 32-234-2172, 
kom.510-286-736.

 Ô AGD. Naprawa pralek, 
lodówek, term, ogrzewaczy, 
montaż instalacji i usuwanie 
awarii. Tel. 694-506-777.

Redakcja, biuro og³oszeñ
Gliwice, pl. Pi³sudskiego 3

tel.fax 32 230-84-51
kom. 503-10-60-19

Biuro czynne
od poniedzia³ku do pi¹tku

w godz. 9-16.00 

www.gazeta-miejska.pl

Reklama
marketing@gazeta-miejska.pl

redakcja@gazeta-miejska.pl
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P a r T N e r . . .

 Ô ELEKTRYK - Pomiary 
ochrony przeciwporażeniowej-
-protokoły. Zaświadczenia dla 
energetyki. Podłączenia płyt 
indukcyjnych - wpis do gwa-
rancji. Prowizorki budowlane. 
Przeróbki instalacji. Usuwanie 
awarii itd. UPRAWNIENIA E+D. 
Możliwość wystawienia faktur 
VAT. Tel. 508-145-905.

 Ô Futra skóry kożuchy – 
szycie przeróbki. Dojazd do 
klienta. Tel. 608-247-990.

 Ô KAFELKOWANIE, Panele, 
Malarskie. TANIO!!! Tel. 787-
672-048.

 Ô LOTNISKO. Dowóz i 
przywóz. Rabat dla stałych 
klientów. Tel. 608-098-334.

 Ô MEBLE SYSTEMOWE, 
KUCHNIE, materace, zabu-
dowy, szafy, rolety. Tel. 32 
270-00-09, 695-899-863.

 Ô Meble na wymiar, ku-
chenne, szafy, łazienkowe, 
łóżka, dorabianie mebli. 
603895924.

 Ô REMONTY DROBNE I 
KOMPLEKSOWE: kafelko-
wanie, panele, ścianki K/G, 
malowanie. Konkurencyjne 
ceny. Tel. 794-365-754, 
32/234-06-72.

 Ô REMONTY: hydraulika, 
malowanie, kafelkowanie, 
gładzie, sufity podwieszane, 
zabudowy k/g, elektryka, tyn-
kowanie. Tel. 698-264-691.

 Ô RTV NAPRAWA DOMOWA. 
Tel. 32 279-42-79, 605-
285-957.

 Ô Skup złomu i metali 
kolorowych, demontaż 
konstrukcji stalowych, ogro-
dzeń, pieców, maszyn itp. 
Możliwość dojazdu z wagą. 
Płatność gotówką. Bezpłatny 
transport. 515-191-401.

 Ô Usługi transportowe do 
2T, przeprowadzki, winda. 
603895924.

 Ô WĘGIEL WORKOWANY 
orzech, eko-groszek, flot, 
dowóz do klienta. Tel. 515-
191-401.

zdrowie
 Ô Protezy na NFZ bez czasu 

oczekiwania. Szałsza tel. 
730 710 102.

finanse
 Ô Ale pożyczka nawet w 24 

godziny. 667 999 413.

 Ô Gotówka nawet do 
25.000 zł! 660 794 479.

 Ô POŻYCZKA JAKIEJ 
POTRZEBUJESZ. Szybko, 
bez zaświadczeń, bez BIK. 
Zadzwoń:32 706-10-29.

auto-moto
 Ô AUTOSKUP - kupię każdy 

samochód osobowy i do-
stawczy. Tel. 32 793-94-11, 
660-476-276.

 Ô Kupię nowe części War-
szawa, Syrena, Fiat, Żuk, 
motocykle i zabawki z PRL-u 
tel. 536-866-666.

PUNKTY BEZPŁATNEJ DYSTRYBUCJI GAZETY MIEJSKIEJ: GLIWICE:   Andersa 20 – skład budowlany MAT-BUD, (wt); Chorzowska 44b – biurowiec Arenda, (wt); Góry Chełmskiej 15 – bud. 1-go 
U.S., (wt); Krupnicza 2, sklep fotograficzny, (wt); Lipowa 3, C.H. FORUM – Carrefour (wejście); Lipowa 3, C.H. FORUM – (wejście, parking podziemny); Młodego Hutnika – II U.S. – punkt ksero, (wt); Moniuszki 6 – dru-
karnia cyfrowa D&D, (wt); Nowaka Jeziorańskiego 1 – C.H. ARENA, Carrefour (wejście) (wt+pt); (wt); Nowaka Jeziorańskiego 15 – Norauto (wt); Pola Wincentego 16 – Inkubator Przedsiębiorczości, (wt); Poznańska 55 
– sklep, hurtownia Markor, (wt); Pszczyńska 133 – skład budowlany MAT-BUD, (wt); Pszczyńska 315 – C.H. Europa Centralna – piętro (wt); Reymonta 20 – sklep z tapetami i wykładzinami M&P, (wt); Rybnicka 47 – Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji, (wt); Rybnicka 207, Auchan (pasaż przy prawym wejściu) (wt+pt); Zwycięstwa 42 – Gliwickie Centrum Handlowe (pasaż główny); Zygmunta Starego 17 – Starostwo Powiatowe, (wt). 
 ZABRZE: De Gaulle'a 17 – Dom Muzyki i Tańca, (wt); Plutonowego R. Szkubacza 1A – C.H. M1 (Norauto), (wt); Powstańców Śląskich 7 – Urząd Miejski w Zabrzu, (wt); Szczęść Boźe – główny budynek 
i siedziba ZUS, (wt); Teatralny 12 Plac – C.H. Platan, (wt); Warszawski 10 Plac – ZBM TBS, (wt); Wolności 215 – Zabrzańskie Przeds. Wodociągów i Kanalizacji, (wt); Wolności 262 – Urząd Miejski w Zabrzu 
– Biuro Obsługi Klienta, (wt); Wolności 269 – biuro podróży Top Tur, (wt). PUNKT DYSTRYBUCJI GAZETY Z DODATKIEM TV: GLIWICE: Piłsudskiego 3 plac – redakcja GAZETY MIEJSKIEJ

Ogłoszenie drobne można zamówić na 2 sposoby
w internecie w redakcji

Na stronach serwisu
www.gazeta-miejska.pl
znajduje się formularz
nadania ogłoszenia.
Wystarczy go wypełnić
i wysłać, a płatność
przelać na konto
podane przy formularzu

Zapraszamy do
biura ogłoszeń 
w centrum Gliwic,
przy Placu
Piłsudskiego 3
Od poniedziałku
do piątku w
godz. 9.00-16.00

Koszt ogłoszenia – od 12 złotych (z VAT), a przy zamówieniach pakietowych (10 lub 20 emisji) – już od 
6 złotych za ogłoszenie o długości do 75 znaków. Ogłoszenie zamówiony przez internet drukowane jest 
czcionką pogrubioną. Za dodatkowy kolor czcionki lub tła obowiązują dopłaty.

W wydaniu wtorkowym ukazują się ogłoszenia zamówione i opłacone* najpóźniej do piątku,
* W przypadku zapłaty przelewem decyduje dzień i godzina potwierdzenia wpłaty na koncie wydawcy.

 Ô AUTO SKUP dojazd gratis. 
GOTÓWKA od ręki. Osobowe 
i dostawcze. 509-046-998.

inne
 Ô BOUTIQUE LAPLAYA78, 

odzież dla kobiet z klasą i 
inne. Gliwice, Okrzei 11. Tel. 
601-490-293.

 Ô Drewno opałowe, rozpał-
kowe, kominkowe oraz do 
wędzenia. 517-031-680.

 Ô KUPIĘ KSIĄŻKI używane 
stare nowe DOJADĘ do 
klienta Płatne GOTÓWKĄ 
662330579.

Ogłoszenia 
również na

gazeta-miejska.pl

NOWY ADRES 

W GLIWICACH

 Ô Kupię radia, wzmacniacze, 
kolumny itp., kolejki PIKO, 
HO, TT. Tel. 607-912-559.

r e k l a m a . . . .

r e k l a m a . . . .
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 – Jestem przekonany, że nowy 
komisariat będzie wizytówką 
nie tylko gliwickiej policji, ale 
także miasta. Myślę, że obiekt 
bardzo dobrze wkomponował 
się w zabudowę Gliwic – mówi 
insp. Dariusz Augustyniak, Ko-
mendant Miejski Policji w Gli-
wicach.

W nowym komisa-
riacie do dyspozycji 
policjantów będzie 
m.in. pokój okazań, 
czyli miejsce gdzie 
przez lustro fenic-
kie rozpoznaje się 
przestępców, a tak-
że dwa pomieszcze-
nia tymczasowe dla 
osób zatrzymanych. 

Łączna wartość inwestycji to 
14 mln 800 tys. zł.

 – Dotychczas trzeci komisariat 
policji był ujmą na honorze. Wa-
runki pracy policjantów przy ul. 
Akademickiej były skandalicz-
ne. To trzeba było koniecznie 
zmienić. Nie było to proste bo 
policja nie miała pieniędzy na 
takie inwestycje. Mimo przeka-
zania przez Miasto nieodpłat-
nie działki budowlanej, prace 
trwały dość długo. Dobrze, że 
cały proces już się zakończył. 
Myślę, że będzie to z pożytkiem 
nie tylko dla policjantów, ale 
także dla wizerunku miasta – 
mówi Zygmunt Frankiewicz, 
prezydent Gliwic.

Projekt nowego komisariatu 
związany jest z rządowym Pro-
gramem Standaryzacji Komend 
i Komisariatów Policji. Celem 
tego przedsięwzięcia jest wy-
znaczenie nowej jakości wa-

runków obsługi obywateli oraz 
stworzenie jednolitego standar-
du komisariatów na terenie ca-
łego kraju. 

Takie obiekty mają 
mieć zbliżony 

wygląd elewacji 
zewnętrznej, a tak-
że części budynku, 
gdzie przyjmowani 

będą petenci.

 – W nowym komisariacie pra-
cuje 65 osób oraz trzy, które 
są w szkole policyjnej. Poli-
cjanci obsługują 45 tysięcy 
stałych mieszkańców kilku 
dzielnic m.in. Trynku, Poli-
techniki Śląskiej, Śródmie-
ścia, osiedla Baildona. Oprócz 
nich, na terenie działalności 
komisariatu mamy studentów 

Choć w ramach inwestycji wartej 
ok. 320 mln zł ma powstać dwu-
poziomowy parking zewnętrzny, to 
przy organizacji wydarzeń w tego 
typu obiektach, kluczową rolę 
odgrywa komunikacja miejska. 
Obecnie, w pobliżu obiektu znaj-
duje się jedynie przystanek auto-
busowy „Gliwice: Stadion”, który 
obsługiwany jest przez linię 702 
zaledwie piętnastokrotnie w ciągu 
doby. Z kolei dojście z dworca 
PKP piechotą do hali to dłuższy 
spacer, na który nie każdy może 
mieć siłę lub ochotę. To pewnego 
rodzaju cena za zlokalizowanie 
hali Gliwice daleko od centrum. 
Dla porównania, z dostaniem się 
do katowickiego Spodka, więk-
szych problemów nie ma. 

Jak władze miasta zamierzają 
rozwiązać ten problem? 
 – Oczywiście, że myślimy o tej 
kwestii, są już czynione pewne 
plany. Przedstawiciele miasta 
spotkali się w tej sprawie z urzęd-
nikami z KZK GOP. Zakładamy, 
że nie będzie regularnej komuni-

kacji w tym miejscu – informuje 
nas Marek Jarzębowski, rzecz-
nik prezydenta Gliwic.

Wiele wskazuje na 
to, że miasto i KZK 
GOP postawi na wa-
hadłową komunika-
cję autobusową przy 
okazji imprez w hali.
 – Trudno wykorzystywać ist-
niejące linie, nie ma sensu 
zapychanie kibicami autobusu 
z regularnymi pasażerami. Wa-
hadło, kursujące np. na trasie 
Dworzec PKP – Hala widowi-
skowa powinno w zupełności 
wystarczyć. Na terenie obiektu 
wyodrębnione będzie specjalne 
miejsce do zawracania – zapo-
wiada Jarzębowski.
 
Wahadło jest jak najbardziej prak-
tycznym i rozsądnym pomysłem, 
choć może się okazać, że nie 

będzie jedynym rozwiązaniem. 
Gliwiccy urzędnicy dysponują kon-
cepcją dla szynobusu, który miał-
by połączyć Sośnicę z centrum 
Gliwice (przy okazji obsługując 
halę Gliwice), a dalej z Łabędami 
i Pyskowicami. Jak zapowiadali 
w zeszłym roku przedstawiciele 
magistratu, studium zakłada 
wprowadzenie trzydziestu par 
szynobusów dla każdego kierun-
ku, z przeciętną częstotliwością 
połączeń co 22 –25 minut w go-
dzinach szczytu. To jednak pomysł 
kosztowny, pracochłonny i niezwy-
kle odległy w czasie.
 
– Ten pomysł wciąż jest aktu-
alny. Sprawa jest natomiast 
na linii miasto – marszałek – 
dodaje prezydencki rzecznik. 

Hala powstająca u zbiegu 
ulic Kujawskiej i Akademic-
kiej, w miejscu dawnego 
Stadionu XX-lecia, ma być 
gotowy pod koniec 2016 lub 
na początku przyszłego roku. 
 (mpp)

Wahadłem do hali
Precyzują się plany skomunikowania hali Gliwice. – Prowadzimy w tej 
sprawie rozmowy z KZK GOP – przyznaje miasto. Bardzo możliwe, 
że dla kibiców, przy okazji imprez, najlepszym rozwiązaniem będzie 
autobus wahadłowy na linii Dworzec PKP – hala widowiskowa.

i pracowników licznych firm, 
często dojeżdżających spoza 
województwa. Za takimi oso-
bami podążają kieszonkowcy, 
zdarzają się oszustwa i inne 
przestępstwa. Dlatego poli-
cjanci będą mieli co robić. Ale 
dobrze, że teraz mogą przyj-
mować petentów w godnych 
warunkach – podkreśla Ma-
rek Słomski, rzecznik prasowy 
KMP w Gliwicach. 

Mapa przestępczości była jed-
nym z argumentów za ulokowa-
niem placówki właśnie na ul. 
Pszczyńskiej. Nie bez znaczenia 
był także stosunkowo łatwy do-
jazd w ten rejon miasta oraz 
umiejscowienie komisariatu 
w centralnym punkcie wzglę-
dem obsługiwanego terenu. 

Niewykluczone, że 
zakończona właśnie 
inwestycja, jest dla 
gliwickich policjan-
tów pierwszym kro-

kiem ku dalszym 
zmianom. W pla-
nach – i to wcale 

nieodległych – wid-
nieją już kolejne 
modernizacje.

 – Musimy myśleć o kolejnych 
zmianach. Niedługo otwieramy 
po remoncie komisariat w Py-
skowicach. Chcemy też zająć 
się Komendą Miejską przy  

ul. Powstańców Warszawy. 
Czas na jej odświeżenie i ge-
neralny remont. Myślimy też 
o piątym komisariacie w So-
śnicy, ale zastanawiamy się 
poważnie o budowie całkowicie 
nowego budynku, w innej lo-
kalizacji – mówi insp. Dariusz 
Augustyniak.

„Stara trójka” przy ul. Aka-
demickiej na razie pozostaje 
jeszcze w rękach policji, ale 
wkrótce zostanie prawdopo-
dobnie przekazana pod zarząd 
Miasta i to od urzędników będą 
uzależnione dalsze losy budyn-
ku. Podejmowanie decyzji na 
pewno nie będzie łatwe, po-
nieważ obiekt jest częściowo 
zamieszkany.

Michał Szewczyk

I nie ma 
wstydu
 – Przesiadamy się z malucha do ferrari – 
śmieją się gliwiccy mundurowi. We wto-
rek oficjalnie otwarty został nowy trzeci 
komisariat policji przy ul. Pszczyńskiej 20. 
To rzeczywista zmiana jakościowa, która 
ma służyć nie tylko samym policjantom, 
ale także mieszkańcom Gliwic.
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Zamiatanie zamiast więzienia
913 – tyle było na początku miesiąca spraw w wykonaniu gli-
wickiego sądu, w których osoby skazane, zamiast do więzienia 
mogą pójść do pracy. Społecznej i nieodpłatnej oczywiście. Jest 
to tzw. kara ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywa-
nia kontrolowanej pracy. Czyli inaczej rzecz ujmując – ratunek 
przed aresztem.
Gliwicki sąd zamiast „za 
kraty” oddelegowuje do 
pracy społecznej skaza-
nych lub ukaranych za 
lżejsze przestępstwa. 
Czyli za co? Na przykład 
za znieważenie funkcjo-
nariusza publicznego, kierowanie 
pod czyimś adresem gróźb karal-
nych, zanieczyszczenie miejsca 
publicznego, drobną kradzież czy 
też zniszczenie lub uszkodzenie 
czyjejś własności. Podobnego 
wyroku mogą spodziewać się 
także „alimenciarze”, osoby 
spożywające alkohol w miejscu 
do tego niedozwolonym albo 
paserzy. Wyrok pracy na rzecz 
lokalnej społeczności usłysze-
li w Gliwicach także oszuści  
(w tym internetowi), osoba skła-
dająca fałszywe zawiadomienie 
o przestępstwie, skazana za 
prowadzenie pojazdu w stanie 
nietrzeźwości czy też odmawia-
jąca przyjęcia mandatu.

Wysokość kary, czyli ilość godzin, 
które skazany musi odpracować 
zależy oczywiście od ciężkości 

czynu, a jej rodzaj m. in. 
od płci i umiejętności.
– Skazani wykonują głów-
nie prace porządkowe 
typu: zamiatanie, grabie-
nie liści, odśnieżanie, ko-
szenie. Rzadziej pracują 

w dziale zieleni i są to głównie 
kobiety. Wykonują takie prace 

jak pielenie roślin czy sadzenie. 
Sporadycznie mężczyźni wykonują 
także drobne prace remontowe 
wewnątrz budynku, czyli malowa-
nie, przenoszenie mebli, krzeseł. 
Wszystko zależy od potrzeb pla-
cówki i umiejętności skazanych – 
informuje Dorota Deciuk z Sądu 
Okręgowego w Gliwicach.

Zasądzanie prac 
społecznych to 

zarówno jeden ze 
sposobów na prze-
ładowane często 
areszty, ale także 
swego rodzaju 
mniej dotkliwa 

„nauczka” dla ska-
zanych za drobne 

wybryki.

Okazuje się jednak, że prawie 
nikt z gliwickich skazanych nie 
chce tej szansy wykorzystać.

– Większość kar ograniczenia 
wolności kończy się modyfi-
kacją wyroku. (…) Duży odse-
tek osób skazanych na KOW 
(kara ograniczenia wolności 
z obowiązkiem wykonywania 
kontrolowanej pracy – red.) 
nie zgłasza się już na pierw-
sze wezwanie do kuratora 
w celu określenia miejsca 
i rodzaju pracy – tłumaczy 
Dorota Deciuk.

Wtedy rusza prawnicza ma-
china – wzywa się skazanego, 
zazwyczaj bezskutecznie, do 
rozpoczęcia zasądzonej pra-
cy, następnie do sądu kiero-
wane są wnioski o orzeczenie 
kar zastępczych. Głównie jest 
to zamiana na karę pozba-
wienia wolności. Czasem, 
choć ktoś dobrze zaczyna, 
źle kończy:

– Pozostali ze skazanych po-
dejmują pracę lecz nie zawsze 
ją kontynuują. Niewielki jest 
odsetek kar zakończonych 
na podstawie wypracowania 
100% wymiaru godzin – do-
daje Dorota Deciuk.

Warto dodać, że zazwyczaj sąd 

„idzie na rękę” skazanym, da-
jąc im możliwość pogodzenia 
wykonywania kary z pracą zawo-
dową czy nauką. Każda z osób 
ma też swojego opiekuna.

– Karę ograniczenia wolności 
organizuje i kontroluje zawodo-
wy kurator sądowy. Po skiero-
waniu skazanego do wyznaczo-
nego podmiotu, w którym ma 
wykonywać prace społeczne, 
pracę jego nadzoruje wyzna-
czona „osoba odpowiedzial-
na „, która informuje kuratora 
o przebiegu kary, przekazuje 
zbiorczą ewidencję wykona-
nych godzin i tak dalej – wyja-
śnia Dorota Deciuk.

W gliwickim Aresz-
cie Śledczym prze-
bywa obecnie około 

326 osadzonych 
(na 412 miejsc). 
Niektórzy z nich 
„odsiadują” karę 

zastępczą za niewy-
konanie zasądzo-

nych wcześniej prac 
społecznych.

Premierowy elektrowóz wy-
jechał z zakładów przy ulicy 
Chorzowskiej na początku lu-
tego. Obecnie jest testowany 
na torze doświadczalnym Insty-
tutu Kolejnictwa w Żmigrodzie. 
Przedstawiciele gliwickiej spół-
ki, która do niedawna działała 
pod nazwą Zakłady Naprawcze 
Lokomotyw Elektrycznych, li-

czą że pozytywny odbiór ich 
lokomotyw to kolejny krok do 
wejścia na zachodnioeuropej-
skie rynki.

 – Zaufanie, jakim obdarzyła 
nas Grupa Freightliner – wio-
dący niezależny operator ko-
lejowy w Europie – dowodzi 
słuszności naszej strategii 

Pierwsza z pięciu lokomotyw elektrycz-
nych Dragon, wyprodukowana na zlece-
nie firmy Freightliner PL, opuściła  zakła-
dy Newag. Dzięki transakcji, gliwicka 
firma wzbogaci się o 17,5 mln euro.

Nowoczesna lokomotywa elektryczna Freightliner PL firmy Newag

Nowe Dragony 
za 75 mln zł

rozwoju – komentuje Bartosz 
Krzemiński, prezes NEWAG 
Gliwice S.A.

Firma Freightliner 
PL zajmuje się udo-
stępnianiem loko-
motyw w celach 
transportowych, 
uwzględniając 

przewóz ładunków 
i towarów wysokie-

go ryzyka.

Łącznie, na zamówienie prze-
woźnika, z gliwickiej fabryki 
wyjedzie pięć lokomotyw elek-
trycznych. Wartość całej trans-
akcji oszacowano wstępnie na 
75 mln zł.

 – Dragony charakteryzują 
się siłą, bezpieczeństwem, 
atrakcyjną ceną, ekonomią 
użytkowania, bogatym wypo-
sażeniem oraz przede wszyst-
kim bezawaryjnością. Dlatego 
będą stanowiły doskonałe uzu-
pełnienie naszego obecnego 

taboru – powiedzieli przedsta-
wiciele przewoźnika, po pod-
pisaniu kontraktu z gliwicką 
firmą Newag.
 
Dragony wykonane dla Fre-
ightliner PL to sześcioosiowe 
lokomotywy o mocy 5 MW, 
przystosowane do ciągnięcia 
ciężkich składów towarowych 
o wadze nawet powyżej 4 ty-
sięcy ton. W porównaniu do 
wcześniejszych modeli Drago-
nów, lokomotywy te wyposa-
żone są w moduł Dual Power 

– dodatkowy silnik spalinowy 
o mocy 520 kW, umożliwiający 
obsługę klientów również na 
niezelektryfikowanych końców-
kach linii oraz na bocznicach 
bez wykorzystywania dodatko-
wych lokomotyw.
 
Jak podaje branżowy por-
tal rynek-kolejowy.pl, loko-
motywy będą serwisowane 
przez Newag i zostaną ob-
jęte dwuletnią gwarancją. 

(mpp)
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Betonowa kostka 
dla gliwickiej DTŚ?
Drogowa Trasa Średnicowa w Gliwicach jedną z najgor-
szych realizacji w przestrzeni publicznej województwa 
śląskiego w 2015 roku? Tak przynajmniej twierdzą orga-
nizatorzy corocznego plebiscytu na „Betonową Kostkę”  
– Stowarzyszenie Moje Miasto z Katowic.

 – Naszym zdaniem jedyną 
właściwą strategią rozwoju 
współczesnych centrów miast 
jest podejmowanie decyzji 
i wprowadzanie zmian na ko-
rzyść mieszkańca-pieszego czy 
też rowerzysty. Realizacja DTŚ 
w Gliwicach jest zaprzecze-
niem takiego podejścia. Trasa 
szybkiego ruchu będzie z całą 
pewnością służyć kierowcom, 
ale negatywnie wpłynie na 
komfort życia czy też spędzania 
czasu w centrum Gliwic. Przez 
nominację chcemy publicznie 
wyrazić sprzeciw wobec takich 
działań – argumentują nomina-
cję organizatorzy.

Gliwicka inwesty-
cja o niechlubne 
wyróżnienie po-

walczy w tym roku 
m.in. z Domem 

Handlowym Super-
sam w Katowicach. 

Plebiscyt cieszący się od lat 
dużym zainteresowaniem regio-
nalnych mediów organizowany 

jest już po raz jedenasty. Do tej 
pory architektonicznym bublem 
roku zostawały przede wszyst-
kim inwestycje zlokalizowane 
w Katowicach m.in. kompleks 
4 Wieże na osiedlu Tysiąclecia, 
modernizacja dawnego budynku 
kina Kosmos, hala widowisko-
wo-sportowa w katowickich Szo-
pienicach czy likwidacja kolejki 
linowej w Parku Śląskim. Dwa 
razy „betonowa kostka” powę-
drowała do Bytomia. 

Gliwice wyróżni-
ły się natomiast 

w równolegle pro-
wadzonym plebi-
scycie na „Super-
jednostkę”, czyli 

najlepszą inwesty-
cję w przestrzeni 

miejskiej. 
W 2010 roku nagrodę zgarnę-
ły urządzone w XIX-wiecznym 
spichlerzu lofty przy ul. Zawi-
szy Czarnego. Oprócz gliwickiej 
inwestycji w historii konkursu 
nagradzano też: Galerię Elek-

trownia w Czeladzi, moderniza-
cję Pomnika Trudu Górniczego 
na katowickim osiedlu Pade-
rewskiego i gruntowny remont 
największego bloku w regionie 
– Superjednostki w Katowicach.

Czy w tym roku Gliwice po-
nownie zapiszą się na kartach 
plebiscytu? Rozstrzygnięcie po-
winniśmy poznać w najbliższych 
tygodniach. (msz)

Z reguły z daleka widać lepiej. A jednak nie 
tym razem. Teoretyzując łatwo zapomnieć, 
że diabeł tkwi w szczegółach. Spaliny, szum 
samochodów i zablokowane przez kierow-
ców ulice – to wszystko w Gliwicach już jest. 

Z perspektywy Katowic nie widać 
wąskich gardeł na Pszczyńskiej czy Toszeckiej. 
Poprowadzona przez samo centrum miasta Dro-
ga Krajowa 78 (skrzyżowanie Wyszyńskiego-
-Zwycięstwa) na mapie jawi się niepozornie, 
a i nikt nie wie o tych kilkunastu minutach ko-
niecznych do wyjechania w godzinach szczytu 
z okolic „Onkologii” na ulicę Zwycięstwa. 

Ale uwag przychodzących ze stolicy województwa nie na-
leży lekceważyć. Nasi technokratyczni decydenci w swoim 
studium wykonalności o pieszych dawno zapomnieli. 
Gdyby nie determinacja mieszkańców, zamiast alei lip 
na Mickiewicza mielibyśmy przelotówkę. „Inteligentne 
oświetlenie” swoją mądrością obdarza tylko zmotoryzo-
wanych. W planach inwestycyjnych nakreślono już kolejny 
łącznik. Tym razem Andersa-Kozielska. Między szkołą 
a parkiem. W ostatniej chwili „zapomniano” też o oddaniu 
pieszym uliczek starówki. Wiele jest miast, które budo-
wały na potęgę po to by wybudzone z konsumpcyjnego 
pędu burzyć i przywracać przestrzeń na nowo. Niech ta 
nominacja będzie delikatnym uszczypnięciem. Takim na 
przebudzenie. Póki jeszcze nie jest za późno.

KOMENTARZ
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Podczas tych targów w dwóch 
pawilonach wystawienniczych, 
(murowanym i namiotowym) 
oraz na terenie zewnętrznym 
swoje stoiska zaprezentuje 
blisko 140 firm. Będą to wy-
stawcy z kraju i regionu, produ-
cenci, hurtownicy, handlowcy, 
architekci i projektanci, banki 
oraz doradcy finansowi, usłu-
godawcy.

Wystawcy zademonstrują nam 
cały swój asortyment, którego 
szukamy rozpoczynając budowę, 
w jej trakcie, oraz podczas urzą-
dzania domu. Na targach będzie 
można również skorzystać z po-
rad architektów czy projektantów 
wnętrz, a także zapoznać się 
z ofertą bankową, przeznaczoną 
między innymi dla osób kupują-
cych bądź urządzających swoje 
mieszkanie lub dom.

Ponadto na targach czekają nas 
konkursy dla wystawców, kon-

kursy dla odwiedzających targi, 
super promocje, prezentacje, 
niespodzianki. 

W tym roku dodat-
kowo przygotowano 
atrakcje dla dzieci. 

W niedzielę 28 lutego, 
na sali konferencyjnej 
(I piętro), w godzinach 
12.00 do 15.30 czeka 

na najmłodszych „Pla-
neta robotów”. 

Jak zapewniają organizatorzy, 
tylko tutaj w jednym miejscu 
i czasie można zobaczyć tyle 
nowości, porównać ceny, pro-
dukty.

Targi Budownictwa już od piątku
Od 26 do 28 lutego 2016 roku, tradycyjnie na 
terenie Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej  
w Gliwicach już po raz siedemnasty odbędą 
się targi budownictwa. Impreza ta swą te-
matyką obejmie sektor budownictwa, insta-
lacji i wyposażenia wnętrz, a także popularny  
w ostatnich czasach temat odnawialnych 
źródeł energii.

Gliwice 26-28lutego, 
Gliwice, ul. Kaszubska 28
Zaprasza A. I. R. „Promo-
cja” s. c. z Wadowic

bezpłatny 
bileT 

na STROnie 7



GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrzewww.gazeta-miejska.pl

dOM – dOdAtek sPeCJAlny

23.02.2016 (nr 762)

11

r e k l a m a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wybór idealnej podłogi spośród 
szerokiej oferty dostępnej na ryn-
ku z początku może wydawać się 
trudny. Aby właściwie spełniała 
swoje zadnie, podłoga powinna 
być nie tylko ładna. Odporność na 
zarysowania, jakość wykonania 
i łatwość montażu, to tylko niektó-
re z cech, na które kupujący za-
zwyczaj zwracają uwagę. W toku 
użytkowania zaś równie ważne 
jest jej właściwe utrzymanie.

Rozsądny zakup

Podłogę można nazwać długoter-
minową inwestycją, na której nie 
warto oszczędzać. Przy wyborze 
warto zwrócić uwagę na parame-
try konkretnego modelu paneli: 
klasę ścieralności i klasę używal-
ności. Ścieralność jest oznaczona 

symbolem AC i cyfrą: im wyższy 
numer, tym większa odporność 
na zużycie. Czy jednak najwyższa 
dostępna klasa ścieralności jest 
zawsze idealnym rozwiązaniem?

– Za trwałość wierzchniej warstwy 
paneli odpowiada korund. Im wyż-
sza zawartość tego minerału, tym 
panele są bardziej odporne na 
zniszczenia i mają wyższą klasę 
ścieralności – mówi Aleksander 
Czaplicki, Menedżer Produktu 
z firmy Kronopol, producenta pa-
neli podłogowych. – Najwyższe 
klasy są dedykowane obiektom 
użyteczności publicznej, np. ho-
telom czy biurom, zaś w mieszka-
niach z powodzeniem sprawdzą 
się klasy AC3 i AC4. Nie oznacza 
to niższej jakości paneli, lecz 
umożliwia lepsze dopasowanie 

podłogi do wymagań użytkownika 
bez podnoszenia kosztów. 
Klasa używalności pozwoli wybrać 
podłogę idealnie dopasowaną 
do pomieszczenia. Wyróżniamy 
sześć klas używalności podziel-
nych na dwie grupy. Produkty 
oznaczone specjalnym pikto-
gramem z liczbą 21, 22 i 23 są 
przeznaczone do pomieszczeń 
domowych, zaś 31, 32 i 33 – do 
obiektów użyteczności publicznej.

Właściwa pielęgnacja

Aby podłoga cieszyła oczy przez 
długi czas, warto poznać podsta-
wowe zasady pielęgnacji paneli 
podłogowych. Do mycia podłogi 
wykonanej z paneli najlepiej użyć 
specjalnego środka czyszczą-
cego i miękkiego mopa. Zasto-
sowanie ostrych gąbek może 
spowodować porysowanie po-
wierzchni podłogi, a niewłaści-
wie dobrany środek – powstawa-

nie trudnych do usunięcia smug. 
Przy myciu paneli obowiązuje 
zasada „im mniej tym lepiej”: 
jeśli użyjemy zbyt dużej porcji 
środka, efekt może być wręcz 
odwrotny do zamierzonego. 

– Panele, pomimo dużej odporno-
ści na wilgoć, nie lubią wody. Nad-
mierne namaczanie podłogi może 
doprowadzić do jej odkształcenia 
i zdeformowania – mówi Aleksan-
der Czaplicki z Kronopol. – Myjąc 
panele, zawsze należy dokładnie 
odcisnąć mopa lub ścierkę tak, 
aby były tylko lekko wilgotne. Tak 

wyczyszczona podłoga szybciej 
wyschnie, a na powierzchni nie 
pozostaną nieestetyczne zacieki.

Dłuższe życie podłogi

Tuż po ułożeniu podłoga pre-
zentuje się idealnie, w toku 
codziennego użytkowania jest 
jednak narażona na zniszcze-
nia: dziecięce zabawy, buty na 
obcasie czy ostre krawędzie 
mebli mogą uszkodzić nawet 
najtrwalszą powierzchnię. Jak 
temu zapobiec?
– Przed rozstawieniem mebli na 

nowej podłodze warto podkleić 
nogi stołu czy krzeseł filcowy-
mi podkładkami, co ułatwi ich 
przesuwanie i ochroni panele 
podłogowe przez zarysowaniem. 
W ulubionym kąciku dzieci po-
łóżmy niewielki dywan, który 
umożliwi maluchom zabawę bez 
obaw o stan paneli – podpowia-
da Aleksander Czaplicki.

Do zarysowania podłogi może 
przyczynić się również piasek, 
który gromadzi się na powierzchni 
paneli zwłaszcza jesienią i zimą. 
Dobrym rozwiązaniem jest zwykła 
wycieraczka przed drzwiami do 
mieszkania oraz częste zamia-
tanie piasku miękką zmiotką. 
W trakcie deszczu i śnieżycy 
musimy się także liczyć z proble-
mem mokrego obuwia. Dostępne 
w sklepach AGD gumowe wycie-
raczki z wysokim obrzeżem, po-
zwalają butom wyschnąć bez jed-
noczesnego zamoczenia podłogi.

Podłoga – najważniejszy mebel na lata
Nie bez przyczyny podłoga uważana jest za 
najważniejszy element wyposażenia i podsta-
wowy mebel w domu: z założenia ma służyć 
wiele lat. Jak wybrać odpowiednią podłogę 
i dbać o nią zwłaszcza w sezonie zimowym?

Klasa używalności Przeznaczenie paneli

21 Dom, małe natężenie ruchu: sypialnia, pokój gościnny

22 Dom, średnie natężenie ruchu: salon, pokój dziecięcy

23 Dom, duże natężenie ruchu: korytarz, kuchnia

31 Obiekty użyteczności publicznej, małe natężenie ruchu

32 Obiekty użyteczności publicznej, średnie natężenie ruchu

33 Obiekty użyteczności publicznej, duże natężenie ruchu

Klasa ścieralności Przeznaczenie paneli

AC1 Bardzo słaba odporność na ścieranie

AC2 Słaba odporność na ścieranie

AC3 Dobra odporność na ścieranie

AC4 Wysoka odporność na ścieranie

AC5 Bardzo wysoka odporność na ścieranie
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Już niewielkie stężenie pro-
centowe tlenku węgla 
w powietrzu powodu-
je ból głowy. Po-
nieważ czadu nie 
widać ani nie 
czuć, objaw 
ten często jest 
bagatelizowa-
ny. Niestety, 
gdy stężenie 
wzrasta, nie-
jednokrotnie 
jest za późno. 
Choć świado-
mość zostaje 
zachowana, na-
stępuje paraliż 
ciała. Osoba nie 
jest w stanie samo-
dzielnie ratować swoje-
go życia. W takiej sytuacji 
zgon może nastąpić już po 3 
minutach. „Najwięcej zatruć 
czadem stwierdza się w sezo-
nie zimowym” – mówi serwi-
sowi infoWire.pl mistrz komi-
niarski Robert Chodkiewicz. 
Związane jest to z mniejszą 
wentylacją pomieszczeń i ko-

niecznością używania urzą-
dzeń grzewczych.

W poprzednim sezonie w wy-
niku zatrucia tlenkiem węgla 
zginęło 91 osób, a 2216 zo-
stało poszkodowanych. Aby 

ustrzec się przed tragedią, 
należy regularnie korzystać 
z usług kominiarskich oraz 
zainstalować w mieszkaniu 
wykrywacz tlenku węgla. De-
tektor powinien wisieć na 
ścianie w pobliżu urządzenia, 
w którym następuje spala-
nie, np. w kuchni i łazience 

z gazowym podgrzewa-
czem wody, kotłow-

ni, pomieszczeniu 
z kominkiem, 

a nawet gara-
żu, gdzie za-
grożeniem 
są spaliny 
samocho -
du. Jeśli 
czad się 
wydobywa, 
urządzenie 
głośno to 
sygnalizuje.

Po włącze-
niu się alarmu 

trzeba natych-
miast otworzyć 

okno. Dopływ powie-
trza z zewnątrz zmniejszy 

lub całkowicie wyeliminuje 
niebezpieczne stężenie tlen-
ku węgla. Co najważniejsze, 
czujnik nie wymaga konser-
wacji, jest tani i łatwo go 
zainstalować. Zasila się go 
bateriami albo prądem. (in-
fowire)

Uchroń się przed zaczadzeniem
Nazywa się go „cichym zabójcą”, 
bo czad jest bezwonny, bezbarwny 
i śmiercionośny. Jednak można się 
przed nim obronić. Okresowa kontro-
la kominiarska oraz montaż czujnika 
gwarantują bezpieczeństwo.
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14 CO, gdzie, kiedy

Zwierzogrodu nie można pomylić z żadnym innym miastem. Jest to 
jedyna w swoim rodzaju współczesna metropolia zamieszkiwana 
wyłącznie przez zwierzęta. W Zwierzogrodzie nie jest ważne, jakim 
stworzeniem jesteś – czy to największym z lwów, czy może malutką 
ryjówką. Możesz tam zostać kimkolwiek chcesz. Ale nie wszystkie 
marzenia spełniają się od razu... Gdy do miasta przybywa ambitna 
policjantka Judy Hops, szybko przekonuje się, że jako pierwszy królik 
zatrudniony w miejscowej policji, nie będzie wcale miała łatwego życia. 
Robi więc wszystko, by udowodnić swoją wartość (i zdobyć upragnio-
ny awans). Na jej drodze pojawia się jednak gadatliwy i chytry lis, Nick 
Bajer. Chcąc wykazać się za wszelką cenę, Judy przyjmuje  sprawę, 
w której musi rozwiązać pewną kryminalną zagadkę. Jej partnerem 
w śledztwie zostaje nie kto inny jak wygadany i szczwany Nick...

W Kulturalnej Ściądze każdy znaj-
dzie coś dla siebie. Repertuar kin, 
teatrów, koncerty muzyki rozrywko-
wej i poważnej, wystawy i spotkania. 
Z nami niczego nie przegapisz.

24.02 środa
Gliwicki Teatr Muzyczny,  
ul. Nowy Świat 55/57
• 9.30 Taniec, ruch, zabawa - 
warsztaty taneczne dla 
dzieci od 10 do 12 lat.
• 17.30 GTM Junior - warsztaty 
dla dzieci i młodzieży.

Muzeum Miejskie - Zabrze, ul. 
Powstańców Śląskich 3
• wystawa - Miejsca, cienie, zna-
ki – topografia pamięci. Śląskie 
malarstwo naiwne

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 16.00  Zambezia - animowany, 
przygodowy
• 18.00  Amazonia. Przygody 
małpki Sai - familijny, 
przygodowy
• 20.00  Git - dramat, akcja

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 11.00 Kłopoty Pana Patyka
• 16.15 Gołąb przysiadł na gałęzi 
i rozmyśla o istnieniu
• 18.30 Barany. Islandzka opo-
wieść
• 20.15 Gołąb przysiadł na gałęzi 
i rozmyśla o istnieniu

Duża sala
• 16.00 Ave, Cezar!
• 18.00 Planeta Singli
• 20.30 Ave, Cezar!

Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 8a
• Wiek pary. Maszyny, które zmie-
niły świat - wystawa

Czytelnia Sztuki - Gliwice,  
ul. Dolnych Wałów 8a
• Technolog - wystawa

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 16.00  Zambezia - animowany, 
przygodowy
• 18.00  Amazonia. Przygody 
małpki Sai - familijny, przygodowy
• 20.00  Git - dramat, akcja

Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 8a
• Wiek pary. Maszyny, które zmie-
niły świat - wystawa

Czytelnia Sztuki - Gliwice, ul. 
Dolnych Wałów 8a
• Technolog - wystawa

Dom Pamięci Żydów Górnoślą-
skich – Gliwice, ul. Księcia 
Józefa Poniatowskiego 14
• 18.00 Żydowski dom Fleischera 
– spotkanie w ramach 
cyklu: Drogi i korzenie. Ludzie 
wobec tradycji. Wstęp 
wolny, ilość miejsc ograniczona.

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 16.00  Zambezia - animowany, 
przygodowy
• 18.00  Amazonia. Przygody 
małpki Sai - familijny, 
przygodowy
• 20.00  Młodość - dramat

Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 8a
• Wiek pary. Maszyny, które zmie-
niły świat - wystawa

Czytelnia Sztuki - Gliwice, ul. 
Dolnych Wałów 8a
• Technolog – wystawa

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 16.00  Zambezia - animowany, 
przygodowy
• 18.00  Amazonia. Przygody 
małpki Sai - familijny, 
przygodowy
• 20.00  Młodość - dramat

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 16.00 Birdman

• 18.15 Młodość
• 20.15 Birdman
Duża sala
• 15.30 Planeta Singli
• 18.00 Ave, Cezar!
• 20.00 Zjawa

Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 8a
• Wiek pary. Maszyny, które zmie-
niły świat - wystawa
• 11.00 Muzeum baśni – warsz-
taty dla dzieci.
• 13.00 Muzeum baśni – warsz-
taty dla dzieci. 
Zapraszamy dzieci od lat 6-ciu do 
9-ciu wraz z rodzicami. 
Koszt udziału w zajęciach – 1 zł 
od osoby. Ze względu na 
ograniczoną ilość miejsc prosimy 
o zapisy pod numerem 
telefonu 783 560 006.
• 16.00 Dziwny jest ten Śląsk… 
czyli Józef Krzyk o Śląsku - 
Wykład drugi: Śląsk za czasów 
PRLu - Eldorado czy Katanga?

Czytelnia Sztuki - Gliwice, ul. 
Dolnych Wałów 8a
• Technolog – wystawa

• 11.00 Idziemy po skarb
• 18.00 Wysokie napięcie

Palmiarnia Miejska - Gliwice, ul. 
Fredry 6

• 19.30 Wiosna z Fryderykiem 
- Echa konkursu

Gliwicki Teatr Muzyczny, ul. 
Nowy Świat 55/57
• 14.00 Maluchy w krainie dźwię-
ku - warsztaty
• 15.15 Maluchy w krainie dźwię-
ku - warsztaty
• 17.00 Rodzina Addamsów - 
musical

Muzeum Miejskie - Zabrze, ul. 
Powstańców Śląskich 3
• wystawa - Miejsca, cienie, zna-
ki – topografia pamięci. Śląskie 
malarstwo naiwne

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 16.00 Zambezia - animowany, 
przygodowy
• 18.00 Amazonia. Przygody 
małpki Sai - familijny, przygodowy
• 20.00 Młodość - dramat

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3
Mała sala • 16.15 Biuro detekty-
wistyczne Lassego i Mai. Stella 
Nostra
• 18.15 Młodość
• 20.15 Syn Szawła
Duża sala
• 15.30 Planeta Singli
• 18.00 Ave, Cezar!
• 20.00 Zjawa

Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 8a
• Wiek pary. Maszyny, które zmie-
niły świat - wystawa
• 16.00 Podwieczorki muzyczne 
– „Pieśń bez słów” - koncert

Czytelnia Sztuki - Gliwice, ul. 
Dolnych Wałów 8a
• Technolog - wystawa

26.02 piątek
Kopalnia Guido - Zabrze, ul. 3 
Maja 93
• 19.00 Sean Noonan - koncert

Filharmonia Zabrzańska - park 
Hutniczy 7
• 18.00 Podmoskiewskie wieczory 
- Wielkie działa muzyki rosyjskiej

CK Wiatrak - Zabrze, ul. Wolności 395

• 21.00 KAMP!

Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 19.00 Matki

Gliwicki Teatr Muzyczny, ul. 
Nowy Świat 55/57
• 16.00 Spiewać każdy może - 
warsztaty wokalne dla młodzieży 
i dorosłych.
• 18.30 Rodzina Addamsów - 
musical

Muzeum Miejskie - Zabrze, ul. 
Powstańców Śląskich 3
wystawa - Miejsca, cienie, znaki – 
topografia pamięci. Śląskie malarstwo 
naiwne

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3
Mała sala
• 11.00 Wicher
• 16.15 Barany. Islandzka opo-
wieść
• 20.15 Syn Szawła
Duża sala
• 15.30 Planeta Singli
• 18.00 Ave, Cezar!
• 20.00 Zjawa

29.02 poniedz.
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 16.00  Wieczni chłopcy - ko-
media
• 18.00, 20.00 Młodość – dramat

25.02 czwartek
Muzeum Miejskie - Zabrze, ul. 
Powstańców Śląskich 3
wystawa - Miejsca, cienie, znaki 
– topografia pamięci. 
Śląskie malarstwo naiwne

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 11.00 Tęcza
• 13.00 Tęcza
• 16.30 45 lat
• 18.30 Barany. Islandzka opowieść
• 20.15 45 lat
Duża sala
• 16.00 Ave, Cezar!
• 18.00 Planeta Singli
• 20.30 Ave, Cezar!

27.02 sobota
CK Wiatrak - Zabrze, ul. Wolności 395

• 20.00 Bracia Figo Fagot

Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Te-
atralny 1
• 18.00 Zaręczyny

Gliwicki Teatr Muzyczny, ul. Nowy 
Świat 55/57
• 14.00 Maluchy w krainie dźwię-
ku - warsztaty
• 15.15 Maluchy w krainie dźwię-
ku - warsztaty
• 16.00 Spiewać każdy może - 
warsztaty wokalne dla 
młodzieży i dorosłych.
• 18.30 Rodzina Addamsów - 
musical

Muzeum Miejskie - Zabrze,  
ul. Powstańców Śląskich 3
wystawa - Miejsca, cienie, zna-
ki – topografia pamięci. Śląskie 
malarstwo naiwne

28.02 niedziela
Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Te-
atralny 1

1.03 wtorek
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3
Mała sala
• 16.15 Baryany. Islandzka opo-
wieść
• 18.15 Młodość
• 20.15 Syn Szawła
Duża sala
• 12.30 Zjawa
• 17.00 Vabank | Wielki Szu

Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 8a
• Wiek pary. Maszyny, które zmie-
niły świat - wystawa
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W NIEDZIELĘ W PEŁNEJ KRASIE ZAPREZENTOWAŁ 
SIĘ NOWY STADION PRZY UL. ROOSEVELTA

Kibice nie kryli zachwycenia nowym obiektem

Przy mikrofonie Krystyna LoskaKażdy z kibiców otrzymał pamiątkowy szalikLegendarny piłkarz Górnika Włodzimierz Lubański

Na trybunach nie brakowało przedstawicielek płci pięknej

Trójkolorowe kasy na placu wejściowym

Torcida przygotowała imponującą oprawę meczu

SIĘ NOWY STADION PRZY UL. ROOSEVELTASIĘ NOWY STADION PRZY UL. ROOSEVELTA

PRZEŻYJMY
TO JESZCZE RAZ...
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