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Fot. mat. prasowe Amazon

210.000 m2 powierzchni,
3900 robotów, ponad 1000
miejsc pracy...
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*Bez dodatku GAZETA BEZPŁATNA
dostępna w wyznaczonych punktach.

Co,
Gdzie,
Kiedy

UWAGA!

Cena gazety
z dodatkiem 1 zł
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Amazon
otwiera
w Gliwicach
gigantyczne
centrum
www.gazeta-miejska.pl
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GLIWICE
SPRAWIE PRZYGLĄDA SIĘ UOKIK.

Płatne parkingi na cenzurowanym

Parkingowe pułapki zna już pewnie większość kierowców. Pojawiają się w różnych miejscach,
czasem na osiedlach, a ostatnio coraz częściej przy marketach. Wystarczy przeoczyć nie zawsze dobrze widoczną tablicę ostrzegawczą i chwila parkowania może nas słono kosztować.
Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ubiegłym roku dotarło ponad sto
sygnałów od konsumentów,
dotyczących parkingów przy
sklepach Biedronka i Aldi. O
nieprawidłowościach i negatywnych doświadczeniach klientów
sklepów informowali również
rzecznicy konsumentów. Parkingami tymi zarządza między
innymi spółka TD System.
Klienci zwracają uwagę na
niejasne zasady korzystania
z parkingu, złe oznakowanie a
także skarżą się na to, że firma
odmawia uznania reklamacji.
Choć pierwsze 60 lub 90 minut parkowania (w zależności
od lokalizacji parkingu) dla
klientów sklepu jest bezpłatne, aby z tego skorzystać, trzeba pobrać bilet parkingowy z
parkomatu i umieścić go za
przednią szybą samochodu w
dobrze widocznym miejscu. Jeśli klient sklepu tego nie zrobi, zarządca parkingu nalicza
wysoką opłatę, nawet 150 zł.

Ze skarg wynika,
że parkingi są niewłaściwie oznakowane, przez co
klienci nie wiedzą,
że należy pobrać
bilet.
Często zdarza się też, że drukują bilet, ale nie umieszczają
go we wskazanym miejscu – na
przykład zabierają go ze sobą.
Ich reklamacja jest później rozpatrywana negatywnie, mimo
że przesyłają firmie bilet i paragon ze sklepu. Firma jest nieugięta również w sytuacjach,
gdy konsument zostawił bilet
w samochodzie, ale ten przy
zamykaniu drzwi zsunął się z
deski rozdzielczej na podłogę.
Zdarza się również, że zanim
zdążą pobrać bilet i wrócić z
nim do samochodu, obsługa
parkingu wystawia wezwanie
do zapłaty.

stawy do wszczęcia postępowania właściwego. Na razie
postępowanie wyjaśniające
prowadzone jest w sprawie,
a nie przeciwko konkretnemu
przedsiębiorcy. Nie wykluczamy kolejnych działań dotyczących także parkingów przy
innych sieciach.

Na koniec
dobra rada:

– Konsument nie może być
wprowadzani w błąd. Absolutnie niedopuszczalna jest
sytuacja, gdy parking jest źle
oznakowany i korzystający nie
wie, czego się od niego wymaga. Oczekiwanie w takich
sytuacjach płatności, zwłasz-

cza w dużej wysokości, jest
nieprzyzwoite. Podstawowym
prawem konsumenta jest prawo do informacji. W postępowaniu zweryfikujemy pod tym
kątem regulaminy i praktyki
zarządcy parkingów przy sklepach Biedronka i Aldi – mówi

Tomasz Chróstny, prezes
UOKiK.
Prezes Urzędu przygląda się
działaniom firmy TD System
i analizuje, czy nie naruszają one zbiorowych interesów
konsumentów, co dałoby pod-

Jeśli parkujesz przed sklepem, innym obiektem lub na
terenie prywatnym, zwracaj
uwagę na regulaminy i tablice
informacyjne. Jeśli dostałeś
wezwanie do zapłaty i odrzucono twoją reklamację, szukaj
bezpłatnej pomocy u rzecznika konsumentów. Wejdź na
stronę https://www.uokik.
gov.pl/pomoc.php, a dowiesz
się, gdzie w twoim mieście
znajdziesz bezpłatną pomoc
prawną.


mf/mat. pras. UOKiK

Amazon otwiera w Gliwicach
gigantyczne centrum logistyczne

Przy ul. Bojkowskiej w Gliwicach Amazon otwiera ósme centrum logistyczne w Polsce. To największy
obiekt należący do tej firmy w naszym kraju. Aktualnie trwa rekrutacja pracowników – do obsadzenia
jest ponad tysiąc stanowisk .
Zobacz ten
– Budynek w Gliwicach ma
wielkość 210 tys. m2, 4 poziomy, 3 piętra. Pracę naszych
pracowników będzie wspierać
3.9 tys. robotów – mówi Marcelina Bednarczyk, Regional
Workforce Staffing Manager
CEE. – Praca naszych pracowników jest wspierana przez
roboty, jest to unikatowe.
Produkt Amazona to jedno z
najnowocześniejszych centrów
logistycznych – dodaje.

Oprócz tego mogą liczyć na
8% premię indywidualną oraz
7% premię zespołową (zależną
od osiągnięć całego zespołu
pracowników), a także szereg
dodatkowych świadczeń – prywatną opiekę medyczną, ciepłe
posiłki za złotówkę, bezpłatny
transport do pracy oraz do miejsca zamieszkania na wybranych
trasach.

Nowi pracownicy
Amazona zatrudnieni na stanowisku magazyniera

Pracę w nowym centrum Amazona znajdą nie tylko magazynierzy. Firma szuka specjalistów
na stanowiska kierownicze m.in.
w finansach, HR, logistyce oraz
inżynierii.
(żms)
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Wystarczy do widocznego
obok kodu przyłożyć smartfon z dostępem do internetu i czytnikiem kodów QR

Fot. mat. prasowe Amazon

otrzymają stawkę
20 zł/godzinę
brutto.

Nowe centrum logistyczne ma
ruszyć w kwietniu 2020 roku.

www.gazeta-miejska.pl
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gliwice
PONAD 4 MLN ZŁOTYCH ZOSTAŁO W KASIE MIASTA.

Zima była łagodna, są spore
oszczędności
– informuje Jadwiga Stiborska, rzecznik prasowy Zarządu
Dróg Miejskich w Gliwicach.
– W analogicznym okresie
od listopada 2018 do lutego
2019 wydatkowano kwotę
5 952 231,42 zł – dodaje.

Zarząd Dróg Miejskich w ramach „Akcji Zima” płaci za
przeprowadzenie odśnieżania,
ale także za likwidowanie śliskości (w okresach deszczu
i niskich temperatur). Ponadto
drogowcy muszą uwzględnić
wydatki na paliwo, amortyzację, sól i piasek. W tym roku,
dzięki łagodnej zimie udało się
te koszty znacząco ograniczyć.
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inwestycji drogowej lub na remonty dróg i chodników.
– Budżet miasta jest planowany w układzie rocznym,
więc środki z tego zadania
będą jeszcze wykorzystywane pod koniec 2020 r. Jeśli
chodzi o oszczędności (takie
zapewne rzeczywiście wystąpią, chyba że końcówka
bieżącego roku będzie zaskakująco śnieżna), to nie ma
precyzyjnych planów na ich
wykorzystanie – informuje
Łukasz Oryszczak, rzecznik
prasowy prezydenta Gliwic. –
Budżet miasta jest wielokrotnie w ciągu roku korygowany

Niewykorzystane
środki drogowcy
zwracają do budżetu miasta.

– Na chwilę obecną na działalność prewencyjną, zapobiegającą powstawaniu śliskości
i działania doraźne, wydatkowaliśmy w sezonie (od października 2019 do chwili obecnej) 1 362 706,85 złotych

Nasuwa się pytanie, czy pieniądze pozwolą na ich wykorzystanie w inny sposób np.
posłużą do realizacji nowej
.
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Fot. Łukasz Gawin/24gliwice.pl

1 milion 362 tysięcy złotych – tyle przeznaczyli drogowcy na działania związane z „Akcją Zima” od listopada
do lutego tego roku. To ponad 4 mln złotych mniej niż
w analogicznym okresie ubiegłego roku.
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Dróg Miejskich
jest dbanie
o odśnieżanie
dróg, chodników
i przystanków
autobusowych
znajdujących się
w Gliwicach na

w związku z niemożliwymi do
zaplanowania sytuacjami.
Środki są przesuwane między
zadaniami w razie potrzeb –
podsumowuje.

Przypomnijmy,
w ramach „Akcji
Zima” w obowiązku Zarządu
.
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powierzchni ponad 4 mln m2.
ZDM ma pod swoją opieką
892 miejskie ulice z miejscami parkingowymi, przystankami komunikacji miejskiej oraz
chodnikami i ścieżkami rowerowymi o łącznej powierzchni
blisko 830 tys. m2.

(msz)
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ogłoszenia drobne

JAK ZAMÓWIÆ OG£OSZENIE DROBNE?
W BIURZE OG£OSZEÑ

Zapraszamy do biura og³oszeñ w centrum Gliwic,
przy placu Pi³sudskiego 3. Od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 10-16.00

PRZEZ INTERNET

Na www.gazeta-miejska.pl wystarczy
wype³niæ formularz og³oszenia i
dokonaæ wp³aty na podane konto.

...................................................
usługi
ÔÔ!Czyszczenie dywanów
(u klienta lub odbiór)
tapicerek. Sprzątanie.
Mycie okien. Firma Blitz.
Tel. 32-234-21-72, kom.
510-286-736.
ÔÔELEKTRYK – Pomiary
ochrony przeciwporażeniowej-protokoły. Zaświadczenia dla energetyki.
Podłączenia płyt indukcyjnych – wpis do gwarancji.
Prowizorki budowlane.
Przeróbki instalacji. Usuwanie awarii itd. UPRAWNIENIA E+D. Tel. 508145-905, www.abirox.pl

ÔÔKOMPLEKSOWE
REMONTY MIESZKAŃ,
ŁAZIENEK: hydraulika,
kafelkowanie, gładzie,
malowanie, elektryka,itp.
Tel. 698-264-691.

Koszt tekstowego
og³oszenia drobnego
ju¿ od 12 z³otych
Przy wielokrotnych
emisjach jeszcze
taniej, od 6 z³otych

........................................

Pełne wydanie Gazety Miejskiej
znajdziesz również w internecie

ÔÔMEBLE SYSTEMOWE,
KUCHNIE, materace,
zabudowy, szafy, rolety.
Tel. 32 270-00-09, 695899-863.
ÔÔRTV NAPRAWA DOMOWA. 32 279-42-79, 605285-957.

zdrowie

www.gazeta-miejska.pl

inne

ÔÔPROTEZY NFZ bez kolejki. Naprawy. Odbudowy
zębów, NARKOZA - protezy
natychmiastowe. Chirurgia. Dentinal, Dolnych
Wałów 20, 32 231-39-95

ÔÔ KUPIĘ książki STARE
NOWE UŻYWANE Dojadę
do klienta PŁATNE GOTÓWKĄ 662-330-579.

ÔÔProtezy zębowe na NFZ
bez kolejek. Tel. 730-710102

ÔÔ Kupię radia, wzmacniacze,
kolumny itp. Kolejki PIKO,
HO, TT. Tel. 607-912-559.

Redakcja, biuro og³oszeñ
Gliwice, pl. Pi³sudskiego 3
tel. 32 230-84-51
503-10-60-19
Biuro czynne
pn-pt: w godz. 10-16.00

W NOW
GL Y A
IW DR
IC ES
AC
H

redakcja@gazeta-miejska.pl
www.gazeta-miejska.pl
Redakcja
Marcin Fabrykowski
(redaktor naczelny)
marcin@gazeta-miejska.pl
¯aneta Mrozek-Siewierska
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michalszewczyk@24gliwice.pl
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£ukasz Gawin
lukasz@24gliwice.pl
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Starsza
gliwiczanka
oszukana na
25.000 złotych

Szpitale
ograniczają wizyty

Zagrożenie grypą i innymi infekcjami spowodowało, że szpitale na terenie Gliwic ograniczają bądź wstrzymują odwiedziny
u przebywających na oddziałach pacjentów. Stan ten potrwa
do odwołania.
– W związku z rosnącą ilością
zachorowań na infekcje wirusowe dróg oddechowych prosimy o ograniczenie odwiedzin
u pacjentów do 1 osoby – napisano w czwartek w komunikacie na stronie i w serwisie
społecznościowym Szpitala
Wielospecjalistycznego przy
ulicy Kościuszki 1.

Apelujemy, aby
osoby cierpiące na
infekcje dróg oddechowych kategorycznie wstrzymały
się z odwiedzinami
u osób bliskich

hospitalizowanych
w naszym szpitalu

– widnieje dalej w komunikacie.
Szpital Miejski nr 4 (ulica Zygmunta Starego 20, ulica Kościuszki 29), również w czwartek ogłosił, że wstrzymuje
wszelkie wizyty. – W Szpitalu
Miejskim nr 4 w Gliwicach od
27 lutego 2020 roku do odwołania obowiązuje zakaz odwiedzin z uwagi na sytuację
epidemiologiczną – przekazano
w komunikacie.
Także Szpital Vito-Med, mieszczący się przy ulicy Radiowej 2,
w piątek przekazał informację,
że odwiedziny są od tego dnia
zawieszone.

Powodem wprowadzania ograniczeń przez placówki jest też
rosnąca na całym świecie
liczba osób zakażonych koronawirusem, gliwicki Instytut
Onkologii wspomina o tym
w komunikacie.
– W związku ze zwiększoną
liczbą zachorowań na grypę
i schorzenia grypopodobne
w województwie śląskim, w tym
w Gliwicach, oraz wzrostem ryzyka wystąpienia infekcji koronawirusem COVID-19 Dyrekcja
Narodowego Instytutu Onkologii
w Gliwicach wprowadziła zakaz
odwiedzin chorych przebywających w naszej placówce – ogłosił
w piątek Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach (ul. Wybrzeże
Armii Krajowej 15).
(żms)

Fot. zdj. poglądowe

Z A K A Z O D W IE D
Z IN

Fałszywy funkcjonariusz zadzwonił na telefon STACJONARNY i wyłudził na potrzeby „swojego śledztwa” 25 tys.
zł. Ofiarą po raz kolejny była starsza osoba, która naiwnie przekazała oszustowi oszczędności. Paradoksalnie…
po to by je chronić.
76-latka z Gliwic dała się
nabrać na historię, przedstawioną jej przez podszywającego się pod oficera CBŚP
mężczyznę. Informacja, jaką
uzyskała, była tą samą,
przed którą wciąż przestrzegają policjanci i wszystkie
media.
– Oszczędności kobiety, deponowane w jednym z banków, były rzekomo zagrożone. Aby uwiarygodnić tę

wiadomość, poszkodowana
miała, tonowo na klawiaturze telefonu, wybrać numer
alarmowy służb. Również tym
razem informacje przekazane
przez „funkcjonariusza” zostały potwierdzone, niby przez
dyżurnego policji – mówi podinspektor Marek Słomski,
oficer prasowy KMP Gliwice.
Dalej sytuacja rozegrała się
standardowo: kobieta podała numer swojego telefonu

komórkowego i instruowana
przez oszustów, udała się
do banku, gdzie wypłaciła
oszczędności i, w reklamówce, przekazała nieznanemu
mężczyźnie – dodaje Słomski.
Dochodzenie w tej sprawie
prowadzą śledczy z wydziału
do walki z przestępczością
przeciwko mieniu gliwickiej
komendy miejskiej.


(żms)/KMP Gliwice

JEŚLI SIĘ SPRAWDZĄ, BĘDZIE ICH WIĘCEJ.

Nowe kosze do segregacji śmieci
Specjalne pojemniki do segregacji odpadów
pojawiły się pod koniec ubiegłego tygodnia
w centrum miasta. To akcja pilotażowa magistratu.
– Jej celem jest jest próba
zwiększenia poziomu segregacji odpadów w naszym mieście
– mówi Łukasz Oryszczak,
rzecznik prasowy prezydenta
Gliwic.
Łącznie za kwotę 36 tysięcy
złotych zakupiono 20 sztuk pojemników. Kosze znajdują się
w centrum miasta m.in. w okolicach skweru Doncaster.

– Nie wykluczamy zakupu kolejnych koszy, jednak podjęcie
ostatecznej decyzji uzależniamy od tego jak sprawdzą się
obecne tj. jakie odpady będą
do nich trafiać i jaka będzie
ich trwałość – mówi Łukasz
Oryszczak.
Przypomnijmy, miasto od kilku
lat prowadzi działania wspierające segregację odpadów

03.03–16.03.2020 (nr 962)

na terenach i posesjach prywatnych. Przez lata stawki za
wywóz odpadów dla osób niesegregujących były wyższe niż
dla tych, które zdecydowały się
na segregację. Osobną kwestią
pozostaje przestrzeganie tych
przepisów. Nowe, ogólnodostępne pojemniki mogą dać
odpowiedź na pytanie o skuteczność takich rozwiązań
w praktyce.
(msz)

www.gazeta-miejska.pl

Fot. Łukasz Gawin/24gliwice.pl

Fot. arch. 24gliwice.pl

ZNANA
METODA
OSZUSTÓW
WCIĄŻ
OKAZUJE SIĘ
SKUTECZNA.
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GLIWICE

NAJSŁYNNIEJSZA UCIECZKA ZDZISŁAWA NAJMRODZKIEGO OBROSŁA JUŻ LEGENDĄ.
W 1989 ROKU, Z ARESZTU W GLIWICACH UCIEKŁ WYDRĄŻONYM W ZIEMI TUNELEM.

Kradł polonezy, rabował Pewexy. Jego metody
działania były sprytne, ówczesna milicja długo
nie potrafiła poradzić sobie z tym przestępcą.
Kim był Zdzisław Najmrodzki,
pseudonim Saszłyk? Urodził się
w 1954 roku w Stomorgach,
w ówczesnym województwie
kieleckim. Ukończył tylko szkołę
podstawową, a w wieku 19 lat
poszedł do wojska, gdzie miał
szansę zrobić karierę, z czego
zrezygnował – miał inne życiowe plany. Po zakończeniu służby
marzył o karierze kierowcy rajdowego, ale życie zweryfikowało
ten zamiar negatywnie.
W 1975 roku Najmrodzki przyjechał na Śląsk, gdzie zaczął
pracę w warsztacie samochodowym w Gliwicach. Dwa lata
później po raz pierwszy trafił do
aresztu w Warszawie za pobicie
milicjanta w barze pod Żyrardowem. Został wówczas skazany
na 1,5 roku więzienia. Wyrok odsiadywał w Gliwicach, gdzie pracował w więziennym warsztacie
samochodowym w wyuczonym
zawodzie mechanika.

Po kilku tygodniach
odsiadki Najmrodzki uciekł po raz
pierwszy. Stało się
to podczas transportu pociągiem

na proces innego
aresztanta.
Po kilku godzinach podróży,
kiedy atmosfera w przedziale
zrobiła się luźna, a milicjanci
zdjęli więźniom kajdanki, Saszłyk
wyskoczył przez okno, korzystając z małej prędkości pociągu
i pijaństwa funkcjonariuszy.
Po ucieczce Najmrodzki wrócił
do Gliwic. Chciał się gdzieś legalnie zatrudnić, ale ponieważ był
poszukiwany – nie mógł tego zrobić. Przyłączył się więc do grupy
przestępczej okradającej Pewexy
i szmuglującej jeansy do Związku Radzieckiego. Szybko jednak
doszedł do wniosku, że chciałby
mieć swój “biznes”, w związku
z tym założył własny gang.
Główną sferą działalności przestępczej grupy Saszłyka było
okradanie Pewexów. Złodzieje
wypracowali swoją własną metodę, jak na tamte czasy – byli
pomysłowi. W szybie sklepu wycinali okienko, prze które dostawali się do środka by dokonać
rabunku. Osoba na zewnątrz
zaklejała ten otwór plakatem,
tak aby nie było widać uszkodzenia. W ten sposób do 1979 roku
udało im się okraść 71 Pewexów

w całej Polsce, a Najmrodzki zyskał w kryminalnym półświatku
swoistą renomę.

W 1980 roku zmobilizowana do
działania milicja
schwytała Saszłyka i miał on stanąć
przed obliczem
sądu, jednak
ostatecznie do
tego nie doszło.
Kompani wynajęli mu adwokata,
który doprowadził do tego, iż Najmrodzki miał być sądzony w Gliwicach. Udało mu się przemycić
z aresztu gryps z narysowanym
planem sądu i pomieszczenia,
w którym aresztant miał oczekiwać na rozprawę.
23 lipca 1980 roku Najmrodzki opuścił budynek sądu przez
okno, w którym gangsterzy
uprzednio przepiłowali kraty.
Założył nowy gang specjalizujący się w kradzieżach polonezów
(interesowała ich wyłącznie ta
marka samochodu). Jego łupem
padło blisko 100 egzemplarzy.

Samochody były potem sprzedawane na giełdzie samochodowej.

oznaczyli metalowym ostrzem,
które nieznacznie wystawało
z podłoża.

Ujęcie Najmrodzkiego stało
się punktem honoru dla funkcjonariuszy milicji, w tym celu
utworzono specjalną grupę operacyjną pod kryptonimem “Polonez”. W 1983 roku, po pościgu
na podwarszawskich drogach
udało się zatrzymać Saszłyka,
ale czekał on tylko na kolejną
okazję do ucieczki. Udało mu
się to w 1984 roku, kiedy był
prowadzony na rozprawę sądową. Eskortował go wówczas
tylko jeden milicjant. Najmrodzki
ogłuszył go, po czym wygrzebanymi z kieszeni spodni funkcjonariusza kluczykami, uwolnił się
z kajdanek i zbiegł.

W ucieczce Najmrodzkiego musiał pomagać ktoś wewnątrz
aresztu. Jego matka na bieżąco informowała go o postępach
prac, a miejsce podkopu oznakowane zostało także od góry
spacerniaka metalową blaszką,
którą na siatce rozpiętej nad
spacerniakiem musiał położyć
któryś z funkcjonariuszy.

Został schwytany dwa lata później i osadzony w areszcie na warszawskiej Białołęce. W kolejnym
roku Sąd Wojewódzki w Warszawie skazał go na 15 lat pozbawienia wolności – wyrok miał jednak
odsiadywać w Gliwicach.
Podczas widzeń w areszcie
ze swoją matką, Najmrodzki
nieustannie mówił o ucieczce.
Wysyłał grypsy w których prosił
o spotkanie ze znajomym, Kazimierzem O., które w rezultacie
doszło do skutku. Najmrodzka
poprosiła mężczyznę, żeby pomógł jej zorganizować ucieczkę
dla syna. O. zgodził się, w związku z tym w 1989 roku przyjechał
do Gliwic i zamieszkał z matką
Saszłyka w wynajętym na ulicy
Tarnogórskiej mieszkaniu.

Fot. Ż/24gliwice.pl

Mózgiem planu była matka Najmrodzkiego. Ona też zgromadziła
niezbędny sprzęt. Z graniczącego z aresztem budynku “samochodówki” przy ulicy Wieczorka
(aktualnie ul. Siemińskiego,
mieści się tam Sąd Rejonowy
w Gliwicach), za pomocą dwóch
saperek oraz łomu wraz z Kazimierzem O. wydrążyli 8-metrowy
tunel, którego wylot znajdował
obok wyłożonego betonowymi
płytami spacerniaka. W miejscu
wylotu pozostawili tylko cienką
warstwę ziemi, a samo miejsce
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wicach. Zbieg zostawił w celi
list pożegnalny do naczelnika
aresztu, który znaleziono podczas rewizji. „Saszłyk” kpiąco
dziękował w nim za „gościnę”.
Przestępcom dopisywało wyjątkowe poczucie humoru i nonszalancja. Trzy dni po ucieczce
balowali razem w podgliwickiej
restauracji Pod Platanami, gdzie
Najmrodzki wpisał się do księgi
gości. Podpisał się co prawda
fikcyjnym imieniem i nazwiskiem
Ryszard Berezowski (którym czasem się posługiwał), ale obok
zostawił inicjały Z.N. Potem obaj
ruszyli w Polskę, gdzie okradali
Pewexy i delikatesy.

W dniu ucieczki, 3 września
1989 roku, O. przygotował motocykl, który zaparkował tuż przy
wejściu do szkoły. Wszedł do
tunelu i czekał przy jego wylocie na Saszłyka. Około południa
Najmrodzki został wyprowadzony
na spacerniak wraz z innym osadzonym. Mężczyźni byli pilnowani przez dwóch funkcjonariuszy
służby więziennej.

Złodziejska szarża zakończyła
się w 1991 roku, gdy prowadząc pod wpływem alkoholu,
Najmrodzki wjechał w jeden ze
słupów w Krakowie. Został wówczas zatrzymany, skazany na 7,5
roku pozbawienia wolności i osadzony w więzieniu w Strzelcach
Opolskich, skąd już nie udało
mu się uciec.

Jak wynikało
z późniejszych
relacji świadków,
w pewnym momencie Najmrodzki
„zapadł się pod
ziemię”.

Książę złodziei wyszedł na wolność wcześniej. Został ułaskawiony przez prezydenta Lecha
Wałęsę w 1994 roku. Zginął rok
później w wypadku samochodowym – prowadzone przez niego
BMW zderzyło się czołowo z samochodem ciężarowym. Oprócz
niego śmierć poniosło dwóch
chłopców – synów jego znajomego. Jak się później okazało
samochód, którym podróżowali,
był kradziony.

W rzeczywistości wykonał on
lekki podskok, aby pod siłą uderzenia w podłoże zarwać cienką
warstwę ziemi, po czym wpadł
do tunelu, którym wraz z O. wydostał się na zewnątrz, wsiadł na
motor i obaj udali się do mieszkania na Tarnogórskiej w Glir
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co, gdzie, kiedy

W Kulturalnej Ściądze
każdy znajdzie coś dla
siebie. Repertuar kin,
teatrów, koncerty muzyki rozrywkowej
i poważnej, wystawy
i spotkania. Z nami
niczego nie przegapisz.
5.03 czwartek

Centrum Handlowe FORUM –
Gliwice, ul. Lipowa 1

Międzynarodowa wystawa
robotów Robopark

Robopark – to międzynarodowa,
interaktywna wystawa robotów
dla całej rodziny. Dzięki najnowszej
technologii wejdziesz w interakcję
z 70 robotami z całego świata. Ta
wystawa to edukacja i rozrywka
w jednym miejscu!
Najbardziej rodzinna wystawa
odbędzie się w Gliwicach.
Co czeka zwiedzających na
pierwszą interaktywną wystawę
robotów?
■ Ponad 70 robotów z całego
świata, z którymi można się
bawić i rozmawiać.
■ 8 stref rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, w których
doświadczysz pełnego zanurzenia w świecie przyszłości.
■ Strefa testów i tor przeszkód
dla robotów
■ Najmilszymi robotami są zwierzęta.
■ Zostań przyjacielem całej armii humanoidalnych robotów
ostatniej generacji. Wow! Mają
wzrost podobny do człowieka!
■ Teatr Robotów, gdzie roboty dynamicznie tańczą i wykonują
akrobatyczne sztuczki.
■ Spróbujesz kawę od Robota
Baristy
■ Zobaczysz tańczące błyskawice w Tesla-show i wyjątkowy
pokaz hologramów
■ I o wiele bardziej niezwykłe,
ciekawe nowe rzeczy z przyszłości.
Kup bilet w Robopark –
https://robo-park.pl/gliwice/
Wydarzenie będzie trwało
od 5 marca do 14 kwietnia
w CH FORUM Gliwice (Poziom 1)
Dom Muzyki i Tańca - Zabrze, ul.
ul. Gen. de Gaulle’a 17
• 19.00 PASION DE BUENA VISTA
Oficyna - Zabrze, ul. Wolności
211/A
• 21.00 Magda Kubicka - stand-up
Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 19.00 Wpuść mnie - spektakl
/ duża scena
Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Teatralny 1
• 19.00 Źli Żydzi

6.03 piątek
Dom Muzyki i Tańca - Zabrze, ul.
ul. Gen. de Gaulle’a 17
• 19.00 10 TENORÓW - koncert
CK Wiatrak - Zabrze, ul. Wolności 395
• 19.00 O.S.T.R. - TRASA GNIEW
- koncert

Filharmonia Zabrzańska - Park
Hutniczy 7
• 18.00 „Słowem i Muzyką opowiedziane – Maciej Zakościelny
wszystkim Paniom.”
Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 19.00 Wpuść mnie - spektakl
/ duża scena
Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 19.00 Źli Żydzi
Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 8a
• 17.00 Inny modernizm. Secesja
Wykład: Wielobarwny rozmach /
wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona

7.03 sobota
Klub Studencki Spirala - Gliwice,
ul. Pszczyńska 85
• 20.00 Kirszenbaum - spiralaROOM

7

Wielkanocne
warsztaty z gliną
Zachęcamy do, stworzenia
pięknych przedmiotów z gliny, które będą dopełnieniem
świątecznego nastroju.
Trzeba się spieszyć aby zdążyć
wykonać z gliny: baranki, zajączki,
jajka, miseczki na rzeżuchę, dzbany
na forsycje, doniczki na nowalijki
oraz inne dekoracyjne przedmioty
związane ze świętami. Zapraszamy
również do wykonania dekoracji farbami ceramicznymi na biskwitach:
filiżanek, jajek czy talerzyków, a my
poszkliwimy i wypalimy je dla Was.
Pod naszym kierunkiem ceramika
którą stworzysz zaskoczy atrakcyjną formą, kolorem oraz będzie niebanalną dekoracją na twoim stole.
Zapraszamy na warsztaty do profesjonalnie wyposażonej pracowni
Rzeźby i Ceramiki.
Zapewniamy ciepłą atmosferę
oraz tradycyjnie gorącą herbatę
w oryginalnych ceramicznych
czarkach.

Zajęcia prowadzi Mistrz Pracowni
Aleksandra Kwolek
(http//kwolek.eu)

Do udziału w rodzinnych warsztatach zapraszamy wszystkich
chętnych.
Zajęcia odbywać się będą w
weekendy:
07.03 sobota; 08.03 niedziela
14.03 sobota; 15.03. niedziela
21.03 sobota; 22.01. niedziela
28.03 sobota; 29.03. niedziela
Zawsze w godzinach od 12:00
do 14:00
Adres:
Pracownia Rzeźby i Ceramiki
Stowarzyszenia Forum Ceramików
Gliwice, ul. Ziemowita 1
Zapisy oraz pełna informacja :
Kontakt/zgłoszenia: tel.608 724
022; artceramika@ gmail.com
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia ilość miejsc ograniczona.

Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 18.00 Okno na parlament

Dom Muzyki i Tańca – Zabrze, ul. Gen. de Gaulle’a
6 marca (piątek), godz. 19.00

Klub Studencki Spirala – Gliwice, ul. Pszczyńska 85
7 marca (sobota), godz. 20.00

8.03 niedziela
Arena Gliwice - ul. Akademicka 50
• 19.00 Kabaret Neo-Nówka Żywot Mariana

CKS Mrowisko – Gliwice, ul. Pszczyńska 85
8 marca (niedziela), 16.00

Dom Muzyki i Tańca - Zabrze, ul.
ul. Gen. de Gaulle’a 17
• 19.00 ROSYJSKI KLASYCZNY
BALET JEZIORO ŁABĘDZIE
Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko - Gliwice, ul. Pszczyńska 85
• 16.00 Dzień Kobiet z Kabaretem Czesuaf
Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu - ul.3 Maja 91a
• 18.00 Kabaret Moherowe Berety
Teatr Miejski w Gliwicach - ul.
Nowy Świat 55/57
• 15.00 Szpak Fryderyk - spektakl
dla dzieci / duża scena
• 19.00 Wpuść mnie - spektakl
/ duża scena

«

CK Wiatrak – Zabrze, ul. Wolności 395;
6 marca (piątek), godz. 19.00

Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Teatralny 1
• 18.00 Okno na parlament

9.03 poniedz.
Dom Muzyki i Tańca – Zabrze, ul. Gen. de Gaulle’a
5 marca, godz. 19.00 | 8 marca, godz. 19.00

Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej - Gliwice,
ul. Konarskiego 18B
• 19.00 Klimakterium... i już musical

10.03 wtorek
Klub Studencki Spirala - Gliwice,
ul. Pszczyńska 85
• 19.00 Planszówki w Spirali |
Marzec 2020
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Centrum Edukacyjno-Kongresowe
Politechniki Śląskiej – Gliwice, ul. Konarskiego 18B
9 marca (poniedziałek), godz. 19.00
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OFICYNA
Zabrze
ul. Wolności
211/A
5 marca
(czwartek)
godz. 21.00
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