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„Lew czuwaj¹cy”
zostanie odnowiony
i lepiej wyeksponowany – informuje
Urz¹d Miasta.
RzeŸba Theodora Kalide pozostanie na swoim dotychczasowym miejscu, przed Will¹ Caro.
Kompleksow¹ renowacj¹ rzeŸby
zajm¹ siê fachowcy z Gliwickich
Zak³adów Urz¹dzeñ Technicznych. W pierwszej kolejnoœci
zostanie usuniêta rdza a po-

Olimpijska

wierzchnia zabezpieczona antykorozyjnie. Nastêpnie zniknie
stara farba z ³ba i grzywy. Po
zabezpieczeniu antykorozyjnym
lew zostanie ponownie pomalowany.
Remontu doczeka siê równie¿
miejsce, gdzie stoi rzeŸba.
Jej cokó³ zostanie wy³o¿ony
mrozoodpornymi, granitowymi
p³ytami w ciemnym kolorze. Teren wokó³ coko³u zostanie wybrukowany kostk¹ granitow¹.
Dodatkowa warstwa o³owianej
blachy odizoluje rzeŸbê od powierzchni. Przed postumentem

pojawi siê murek, o wysokoœci
45 cm, na którym bêdzie
mo¿na usi¹œæ.
Prace renowacyjne przeprowadzone zostan¹ równie¿ na
chodniku, gdzie wymieniona
zostanie nawierzchnia. Pojawi¹
siê te¿ nowe ³awki i kosze na
œmieci. Dziêki iluminacji Lew
zostanie w³aœciwie wyeksponowany tak¿e wieczorem. .
Ca³oœæ prac kosztowaæ bêdzie
ok. 66 tysiêcy z³otych. Lew ma
byæ gotowy w po³owie listopada.

wystartuje w styczniu
Zmagania czo³ówki polskich p³ywaków z Otyli¹ Jêdrzejczak
i Paw³em Korzeniowskim na czele, bêdziemy mogli ogl¹daæ
w Gliwicach. W czerwcu, na nowym obiekcie - 50 metrowej
P³ywalni „Olimpijska” rozegrana zostanie najwa¿niejsza
krajowa impreza w tej dyscyplinie - Mistrzostwa Polski.
Kryty basen, o olimpijskich
wymiarach ma byæ gotowy
do koñca grudnia. Jego oficjalne otwarcie zaplanowano na 20-22 stycznia 2010.
„Olimpijska” bêdzie jednym
z najnowoczeœniejszych tego typu obiektów w Polsce
i jednym z 6 dysponuj¹cych
50-metrowym basenem.

Czy tym razem
któryœ z oficjeli zdecyduje siê na skok
do wody w garniturze, podobnie jak
kilka lat temu
Janusz Moszyñski?
Jak siê dowiedzieliœmy,
goœciem otwarcia bêdzie Artur Rojek z grupy Myslovitz,
który nie tylko zaœpiewa
ale byæ mo¿e równie¿
jako pierwszy przetestuje
p³ywalniê.
Bêdzie to prawdziwie profesjonalny wystêp - nie tylko
pod wzglêdem artystycznym
lecz równie¿ p³ywackim.

tur Rojek bêdzie na otwarciu
obiektu w Gliwicach - mówi Janusz Moszyñski.
Czy mo¿na siê spodziewaæ,
¿e w œlad za Arturem Rojkiem
pójd¹ gliwiccy oficjele?
- Basen jest na tyle du¿y, ¿e
spróbujemy wrzuciæ równie¿
prezydenta i mo¿e jeszcze
kogoœ – ¿artuje Moszyñski.

Jak zapewnia Maurycy Drobny, dyrektor TUR, wszystkie
prace na “Olimpijskiej” id¹
zgodnie z planem, i nie ma
¿adnych opóŸnieñ.
W tej chwili zakoñczono praktycznie prace przy monta¿u
najwa¿niejszego
elementu
basenu czyli niecki. Wykonano j¹ ze stali nierdzewnej.
To wprawdzie doœæ kosztowna technologia ale bardzo
trwa³a i w tej chwili najlepsza.
Alternatyw¹ by³y kafelki lub
folia – w przypadku obiektów
tej klasy raczej ju¿ niestosowane.

zgodnie z ustalonym kalendarzem imprez i terminarzem codziennych zajêæ,
bêdzie
wykorzystywana
w wersji 25-metrowej (2
razy po 8 torów) lub 50
metrowej. Minimum raz
w miesi¹cu rozegrane
zostan¹ zawody p³ywackie
o charakterze amatorskim
lub mistrzowskim (rangi regionalnej, ogólnokrajowej
b¹dŸ miêdzynarodowej).
Bêdzie je mog³o ogl¹daæ
750 widzów. P³ywalnia
bêdzie równie¿ dostêpna
dla mieszkañców Gliwic,
okolic i regionu, którzy
ucz¹ siê p³ywania, trenuj¹
tê dyscyplinê amatorsko
lub uprawiaj¹ j¹ wyczynowo.
W tym samym czasie z
basenu bêdzie mog³o
skorzystaæ ok. 150 osób.
Jak mówi szef TUR-u
- szczególne uprzywilejowani bêd¹ uczniowie
szkó³ (zw³aszcza tzw. klas
p³ywackich), uzdolnione
p³ywacko 6-latki oraz re-

Jak wynika z oficjalnego kalendarza Polskiego Zwi¹zku P³ywackiego,
pierwsz¹ imprez¹ na „Olimpiskiej” bêdzie w maju Grand Prix - Puchar
Polski ( 22-23 maja).
W czerwcu (3-6 czerwca) rozegrana zostanie najwa¿niejsza impreza
p³ywacka w kraju - G³ówne Mistrzostwa Polski a kilka dni póŸniej (79 czerwca) zawody Masters czyli Letnie Otwarte Mistrzostwa Polski.
Bêdziemy wiêc w Gliwicach ogl¹daæ sportowe zmagania najlepszych
polskich p³ywaków i p³ywaczek.
Lider zespo³u Myslovitz
jest absolwentem katowickiej Akademii Wychowania
Fizycznego a p³ywaniem
zajmowa³ siê wyczynowo w 1985 roku by³ nawet mistrzem Polski juniorów.
- Rozmawialiœmy ju¿ na ten
temat. Je¿eli tylko napiête
terminy na to pozwol¹ to Ar-

W paŸdzierniku i listopadzie
zmieni siê bezpoœrednie otoczenie obiektu. Powstan¹
tam m.in. boiska do siatkówki, dodatkowa zieleñ i elementy tzw. ma³ej architektury
a tak¿e sieæ chodników i drogi
dojazdowe.
Kryta p³ywalnia na „Leœnym”

prezentanci klubów sportowych.
„Olimpijski” obiekt bêdzie
kosztowaæ oko³o 34 mln
z³otych (brutto). Pieni¹dze
pochodz¹ w ca³oœci z
bud¿etu miasta.

Nina Drzewiecka
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Kameleona sprzedam
ZABRZE. Na jednym
z portali internetowych
zabrzanin próbowa³
sprzedaæ kameleona
jemeñskiego.
Ofertê zauwa¿yli policjanci
monitoruj¹cy serwisy aukcyjne. Postanowili sprawdziæ, czy
sprzedawca posiada wymagane przez prawo dokumenty
CITES. Ze wstêpnych ustaleñ
wynika, ¿e 29-latek oferuj¹cy
kameleona nie dysponowa³ dokumentami pozwalaj¹cymi na
hodowlê gada.

Przepisy
prawa
polskiego
chroni¹ gatunki zagro¿one wyginiêciem.
Przewo¿enie przez granicê bez
wymaganych
dokumentów,
oferowanie do sprzeda¿y jest
przestêpstwem.
Warto wiedzieæ, ¿e kameleon
jemeñski jest gatunkiem niezwykle ¿ar³ocznym, jego utrzymanie jest bardzo kosztowne i
wymaga du¿ego doœwiadczenia.
Przed podjêciem decyzji o zakupie zwierz¹t nale¿y zapoznaæ
siê z obowi¹zuj¹cymi przepisa-

mi prawnymi, a tak¿e uzyskaæ
wiedzê na temat ich hodowli.
Za naruszenie przepisów wynikaj¹cych z Ustawy o Ochronie
Przyrody zatrzymanemu grozi
kara pozbawienia wolnoœci od
3 miesiêcy do lat 5 - informuje
zabrzañska policja.

Agresywny kibic z promilami
ZABRZE. W 24-godzinnym trybie przyœpieszonym,
s¹d ukara³ 31-letniego mê¿czyznê, który zosta³
zatrzymany przed meczem pi³karskim dru¿yn Górnika Zabrze i £KS-u £ódŸ. „Kibic” mia³ prawie
3 promile alkoholu.
Mê¿czyzna, pomimo braku
biletu, dwukrotnie bez powodzenia usi³owa³ wejœæ na stadion. Za trzecim podejœciem
zaatakowa³
pracowników
ochrony zajmuj¹cych siê za-

bezpieczeniem wejœcia na
stadion od strony ulicy Roosevelta.
Po wytrzeŸwieniu, pseudokibic zgodnie z przepisami no-

wej Ustawy o bezpieczeñstwie
imprez
masowych,
us³ysza³
zarzut
naruszenia
nietykalnoœci
pracowników
ochrony. Agresywny mieszkaniec Chorzowa podda³ siê
dobrowolnie karze 8 miesiêcy
ograniczenia wolnoœci przez
wykonywanie - nieodp³atnie
prac spo³eczno-u¿ytecznych.
Ma równie¿ zakaz wstêpu na
imprezy masowe.

