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Droga wolna.
Wiadukt gotowy
Zakończyła się przebudowa zniszczonego wiaduktu nad
torami kolejowymi w ciągu Drogi Krajowej nr 88. Od-
nowionym odcinkiem trasy pojedziemy już 30 paździer-
nika! Wysłużony obiekt w ciągu Drogi Krajowej 88 był
przyczyną sporych utrudnień i uciążliwości dla kierow-
ców... ➽ str.➋

Miało być szybciej.
Póki co jest tylko drożej
Paradoksalnie prace na stadionie wydłużają się
nie tylko z winy wykonawców ale w dużej mierze
z powodu osób odpowiedzialnych pośrednio lub
bezpośrednio za tę inwestycję. Nad wyraz długo
trwające procedury wyłaniania zwycięzców prze-
targów... ➽ str.❼

Pierwsze źródło informacji
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kontroli�NIK
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Najwyższa Izba Kontroli doceniła korzystną i stabilną sytuację ekonomiczno-finansową
spółek, zasady nadzoru sprawowanego nad nimi przez Miasto, w tym nad przestrzeganiem
zasad wynagradzania oraz składania oświadczeń majątkowych przez osoby zasiadające
w ich władzach. 

➽➽➽ str.❷

www.tydzienwgliwicach.pl
www.dzisiajwgliwicach.pl


Zakończyła się przebudowa zniszczo-
nego wiaduktu nad torami kolejowymi
w ciągu Drogi Krajowej nr 88. Odno-
wionym odcinkiem trasy pojedziemy
już 30 października!

Wysłużony obiekt w ciągu Drogi Kra-
jowej 88 był przyczyną sporych utrud-
nień i uciążliwości dla kierowców.
● Ze względu na uszkodzenia droga
na wiadukcie była zawężona z czte-
rech do dwóch pasów ruchu, przy
jednoczesnym ograniczeniu prędkości
do 40 km/h. Ponad siedemdziesię-
cioletnia eksploatacja doprowadziła
do zużycia wszystkich elementów
obiektu. Zniszczona nawierzchnia
jezdni, pod którą znajdowała się jesz-

cze bardziej zdegradowana płyta
pomostu, przez długi okres były nie
lada udręką dla kierowców. Nośność
wybudowanego w czasach II wojny
światowej wiaduktu również była
niewystarczająca. Ze względu na
rozmiar uszkodzeń konieczny był
generalny remont. Z robotami można
było ruszyć po wybudowaniu esta-
kady J. Heweliusza, pomiędzy ul.
Portową a osiedlem Kopernika, która
umożliwiła poprowadzenie objazdu
– przypomina Jadwiga Jagiełło-
Stiborska, rzecznik prasowy Zarządu
Dróg Miejskich w Gliwicach. 

Przebudową zajęła się wyłoniona
w przetargu firma P. W. BANIMEX

z Będzina. Prace rozpoczęły się pod
koniec 2012 r. Jednak niespodzianek
nie brakowało. ● Przebudowa 240-
metrowego obiektu ze względu na
rodzaj prac oraz otoczenie była za-
daniem trudnym. Pod wiaduktem
przebiega linia kolejowa, co utrud-
niało dostęp do obiektu i wpłynęło
na harmonogram robót. Brak do-
kumentacji archiwalnej wybudowa-
nego w latach 40. ubiegłego wieku
wiaduktu oraz brak możliwości
wcześniejszego przeprowadzenia
wszystkich badań i pomiarów były
powodem nieprzewidzianych trud-
ności. Konieczne było zwiększenie
zakresu prac, a co za tym idzie prze-
sunięcie pierwotnie planowanego

terminu zakończenia inwestycji
– mówi Jadwiga Jagiełło-Sti-
borska.

Koszt przebudowy wiaduktu
wynosi 17 mln zł. Na ten
cel miasto pozyskało unijne
dofinansowanie.

W ramach inwestycji wyburzono ist-
niejącą płytę pomostową i wzmoc-
niono stalową konstrukcję istniejącego
obiektu. Wykorzystano do tego ponad
200 ton stali. Naprawione zostały
fundamenty filarów, a teren pod

obiektem – uporządkowany. Wybu-
dowano odwodnienie wiaduktu i prze-
budowano przyczółki. Pod koniec
marca 2014 r. zabetonowano ostatni
segment płyty pomostowej, co umoż-
liwiło przystąpienie do finalnego etapu
remontu. Następnie ruszyły roboty
wykończeniowe. Objęły one m.in. uło-
żenie izolacji i nawierzchni jezdni,
montaż barier energochłonnych i bu-
dowę oświetlenia. Przebudowano do-
jazdy do obiektu. Efekt? Odnowiony
wiadukt o zwiększonej nośności i peł-
nej przydatności użytkowej. Wyre-
montowanym odcinkiem DK 88 kie-
rowcy pojadą już 30 października. 
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Wiaduktem na DK88 pojedziemy za kilka dnia

➽➽➽ ze str.❶

Najwyższa Izba Kontroli doce-
niła korzystną i stabilną sy-
tuację ekonomiczno-finanso-

wą  spółek, zasady nadzoru sprawo-
wanego nad nimi przez Miasto,
w tym nad przestrzeganiem zasad
wynagradzania oraz składania oświad-
czeń majątkowych przez osoby za-
siadające w ich władzach. 

● Cieszy mnie pozytywna opinia
NIK o naszych spółkach. Szczególnie,
że polskie prawo jest w wielu miejs-
cach tak nieprecyzyjne, że nadzór
właścicielski to spore wyzwanie dla
samorządów, a wydział, który się
tym u nas zajmuje zatrudnia tylko

5 osób. Wielokrotnie powtarzaliśmy,
że nasze spółki to dobrze zarządzane
przedsiębiorstwa. Ważne jest, że fir-
my te realizują wiele zadań miejskich,
a zatrudnione w nich 2300 osób nie
pobiera swoich pensji z podatków
gliwiczan – stwierdza Katarzyna
Śpiewok, dyrektor Urzędu Miej-
skiego.

Warto przypomnieć, że miasto jest
właścicielem 13 spółek, a w ponad
30 jest zaangażowane kapitałowo.
Firmy te działają w różnych dziedzi-
nach. Świadczą usługi komunalne,
teleinformatyczne czy zdrowotne, ob-
sługują komunikację publiczną oraz

zapewniają wsparcie dla osób rozpo-
czynających działalność gospodarczą
i inkubują innowacyjne firmy. Zysk
netto gliwickich spółek miejskich wy-
niósł w 2013 r. ponad 22 mln zł. Ceny
usług komunalnych w Gliwicach, jak
wskazywała pod koniec września
w swoim raporcie „Gazeta Wyborcza”,
są przy tym jednymi z najniższych w
regionie.

W raporcie NIK wymieniono również
obszary, które należy poprawić. Nie-
mniej, trudno się zgodzić ze wszystkim,
na co wskazuje NIK. Uwagi kontro-
lerów dotyczyły m.in. Przedsiębiorstwa
Remontów Ulic i Mostów, należącej
do miasta spółki, która  zajmuje się
realizacją inwestycji drogowych. Kon-
trolerzy NIK uważają, że PRUiM nie
powinien wykonywać robót poza Gli-
wicami, z wyjątkiem tych, które po-
łożone są na  terenie naszego miasta
i sąsiednich gmin.  Ich zdaniem spółka
powinna prowadzić swoją działalność

w oparciu o prawo zamówień pub-
licznych.

● PRUIM działa jak każdy inny pod-
miot komercyjny i nie korzysta z ża-
dnego wsparcia ze strony gminy.
Z powodzeniem szuka zamówień
również poza Gliwicami i dzięki temu
jest w doskonałej kondycji finansowej.
To co my uważamy za gospodarność,
za dbałość o interesy spółki i miasta,
które jest jej właścicielem, zdaniem
NIK jest niewłaściwe. To dla nas za-
skakujące , bo w Polsce działają
przecież w ten sposób dziesiątki, jeśli
nie setki spółek komunalnych –
stwierdza  Kamil Jany, naczelnik
Wydziału Nadzoru Właścicielskiego
UM.

Funkcjonowanie każdej ze spółek ko-
munalnych reguluje kilkadziesiąt
ustaw oraz setki rozporządzeń, a sa-
mego nadzoru właścicielskiego ponad
30 ustaw. Te regulacje są bardzo

często sprzeczne ze sobą, a odmienne
interpretacje sądów, odnoszące się
do analogicznych spraw, nie ułatwiają
dochowania formalnej poprawności.
Warto podkreślić, że działalność gli-
wickich spółek komunalnych nie zos-
tała nigdy podważona przez sądy oraz
inne podmioty ochrony prawnej (UO-
KiK, CBA, SKO czy wojewodę). 

● Jesteśmy bardzo często kontrolo-
wani przez różne instytucje. Zalecenia
pokontrolne to rzecz zupełnie po-
wszechna, a ich wypełnianie pozwala
nam podnosić jakość usług dla miesz-
kańców. Z uwag NIK wynika jednak,
że zamiast powoływać część spółek
mogliśmy po prostu zatrudnić więcej
urzędników i nie mieć problemu, ale
nie taki model zarządzania miastem
przyjęliśmy i z powodzeniem od lat
realizujemy w Gliwicach – podsu-
mowuje Piotr Wieczorek, zastępca
prezydenta Gliwic.

NIK w Gliwicach
Pozytywne wyniki kontroli

GLIWICE

nr 93

Przez kilka ostatnich miesięcy kontrolerzy NIK dokład-
nie sprawdzali funkcjonowanie gliwickich spółek miej-
skich. Do Urzędu Miejskiego wpłynęły właśnie ostatnie
dokumenty dotyczące tej kontroli. NIK wystawia w nich
miastu pozytywną ocenę.
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Remigiusz
Urbańczyk

Rozmawiał:

Marek�Morawiak

Paweł Kobyliński i jego rodzina od
wielu lat są moimi sąsiadami. Pawła
cenię za jego zapał i liczne działania
społeczne. Właśnie tacy ludzie, społe-
cznicy, powinni zasiadać w radzie
miasta. Dlatego zagłosuję na niego.

Remigiusz Urbańczyk, lekarz

Rozpoczął się festiwal PalmJazz, to
już jego piąta edycja, jakie koncerty
usłyszymy w tym roku?

Festiwal podzielony jest na dwie
części, pierwsza potrwa do 11 listo-
pada, druga odbędzie się w dniach
29 i 30 listopada. Za nami koncert
Johna Scofielda. Usłyszymy jeszcze
Branforda Marsalisa, Terence Blan-
chard Quintet, Bireli Lagrenem, Tri-
lokiem Gurtu z Csabą Toth Bagim,
Rebeccą Martin i Larry Grenadierem.
Jednym z głównych gości festiwalu
będzie legendarny Francuz, Richard
Galliano.

Scofield, Marsalis, Blanchard to
światowa czołówka, jak udało się
ściągnąć takie muzyczne sławy do
Gliwic?

Nie było to proste, wymagało kilku
lat pracy. Koncepcja festiwalu rozwija
się jak kula śnieżna. Na samym po-
czątku, przy pierwszej edycji nie-
zmiernie trudno było pozyskać duże
sławy jak i sponsorów. Gdyby nie
wsparcie miasta koncepcja w ogóle
nie ruszyłaby z miejsca. Sami doło-
żyliśmy z własnych funduszy ale uda-
ło się zacząć. Z każdą kolejną edycja
jest łatwiej. Festiwal jest znany
w całej Polsce a i menedżerowie naj-
większy sław zaczynają sami się do
nas zgłaszać. 

A polscy muzycy?
Polscy wykonawcy reprezentowani

będą przez Hankę Rybkę-Chowaniec
z Góralami, Włodzimierza Nahor-
nego z Tomkiem Muchą, Trio Mi-
chała Wróblewskiego. Zapewne nie-
zwykłym przeżyciem będzie koncert
polskiego laureata Grammy, Włodka
Pawlika oraz koncert czterech pol-
skich znakomitych pianistów: Artura
Dutkiewicza, Sławka Jaskułke, Piotra
Wyleżoła i Marcina Wasilewskiego.
Druga część festiwalu to koncerty
oparte na muzyce Krzysztofa Koby-
lińskiego, mojego taty, którego
w pewnym sensie jestem menedże-
rem, trochę inaczej niż to się przyjęło.
Mnie po prostu przyjemność sprawia
organizowanie a nie występowanie
na scenie. To będą występy z udzia-
łem Adama Makowicza, Stanisława
Soyki, Orkiestry Aukso, KK Pearls
z niezwykłą Reut Rivką, a także Dimą
Gorelikiem, Tomem Dayanem i Edi
Sanchezem. 

Gdzie w tym roku odbywają się kon-
certy?

Od tego roku w pełni funkcjonuje
Centrum Kultury Jazovia na Rynku,
dzięki temu największe sławy mogą
grać na najlepszym sprzęcie przy
najlepszym nagłośnieniu sali. Bę-
dziemy aspirować do bycia najważ-
niejszą imprezą jazzowa w Polsce.
To świetna promocja naszego miasta.
Przyjeżdżają tu wtedy ludzie z całej
Polski jak i z zagranicy.

To bilety chyba  muszą być niesamo-
wicie drogie?

Właśnie nie. Dzięki dofinansowa-
niu z Urzędu Miejskiego większość

koncertów jest darmowa. Tylko kilka
jest płatnych ale to z racji tego, że
artyści są wyjątkowo drodzy. Istnieje
pula biletów na konkursy. Dzięki
czemu każdy ma szansę posłuchać
na żywo muzyki na najwyższym świa-
towym poziomie. 

Wiem, że organizacja festiwalu Pal-
mJazz  to nie jedyna pana aktywność.

To prawda. Pamiętajmy, że istnieje
jeszcze kultura... fizyczna. Kilka lat
temu z przyjacielem założyłem klub
sportowy Spartan Knurów, gdzie te-
raz ćwiczy 200 zawodników MMA.
Stworzyliśmy go praktycznie od zera,

a dzięki naszej aktywności udało się
wyciągnąć z ulicy kilkudziesięciu
zdolnych chłopaków. Obecnie wy-
syłamy zawodnika na mistrzostwa
europy! Wspieram także kilkadziesiąt
stowarzyszeń, przedszkoli i rad osied-
lowych. Staram się zawsze organi-
zować paczki zabawek dla dzieci
z mniej zamożnych rodzin. Robię to
już od kilku lat. Często rozmawiam
z ludźmi i widzę, że ta działalność
ma głęboki sens. Radość tych dzieci
jest bezcenna. Prowadzę hurtownię
zabawek dlatego chętnie się nimi
dzielę. 

Postanowił pan swoją aktywność
i doświadczenia przekuć na działa-
nia w Radzie Miejskiej...

Uważam, że zwłaszcza przedsię-
biorcy, pomimo tego prowadzenie
działalności gospodarczej w Polsce
nie jest łatwe, powinni dawać z siebie
więcej innym. Dlatego postanowiłem
kandydować do Rady Miejskiej. Je-
tem magistrem zarządzania oraz psy-
chologi. Mieszkam w Gliwicach od
urodzenia, związany jestem głównie
z osiedlami Wojska Polskiego i Ko-
pernika. Mieszkam tam i prowadzę
firmę. Chciałbym swoje wykształcenie
i doświadczenie wykorzystać do pracy
dla całego miasta. Mamy sprawnego
prezydenta, widać to zwłaszcza gdy
porównamy nasze miasto z Zabrzem,
Bytomiem czy Chorzowem. Nato-
miast uważam, że przydałoby się

trochę nowych pomysłów i idei. Gli-
wice osiągnęły niebywały sukces
i dobrze żeby wszyscy z tego sukcesu
korzystali. Moja opinia i wielu osób,
z którymi rozmawiałem jest taka, że
w Radzie powinno znaleźć się więcej
osób z praktyką w organizacji przed-
sięwzięć, znających problemy miesz-
kańców, działając w biznesie, na co
dzień rozwiązujących rzeczywiste
problemy. 

Proszę w takim razie zdradzić jaki ma
pomysł na Gliwice.

Mam kilka pomysłów, które chciał-
bym zaproponować gliwiczanom.

Nasze miasto mogłoby by zostać kul-
turalnym centrum Śląska. Mamy
sporo imprez, nie tylko PalmJazz
ale tez Uliczników, mamy teatr mu-
zyczny, bardzo chciałbym rozwijać
takie inicjatywy. Będąc w Radzie na
pewno byłoby mi prościej.  Miasto
musi mieć dusze i ja bym chciał taką
kulturalną duszę w Gliwice zaszcze-
pić. Mam doświadczenie jako współ-
twórca klubu sportowego, jestem
przekonany, że jako radny zaanga-
żowałbym się w tworzenie podobnych
inicjatyw. Jest to taka działalność,
która przynosi same korzyści. Nie
tylko zdrowotne, ale też daje zajęcie
młodzieży w wieku dojrzewania
i pomaga dorastać w samodyscypli-
nie, pomaga się kształtować.
Nie mam siebie za alfę i omegę dlatego
zapraszam na spotkanie 8 listopada
o godzinie 12.00 w biurowcu Kopernik
na ul. Toszeckiej, gdzie możemy wspól-
nie z mieszkańcami podyskutować o
tym czego w najbliższej kadencji ocze-
kują od radnych i mnie jako kandydata.
To nie ja powinienem narzucać po-
mysły wyborcy ale wypełnić wole tych,
którzy zechcieli na mnie zagłosować.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania,
chcielibyście poruszyć jakieś sprawy
to  proszę je przesłać na adres:
zapytania@pawelkobylinski.pl

- Powinniśmy dawać z siebie więcej
rozmowa�z�Pawłem�Kobylińskim,
organizatorem�festiwalu�PalmJazz

Sławomir
Tokarz
Paweł od lat wspiera nasz klub,
wielokrotnie dał się poznać jako
osoba, do której można zwrócić się
o pomóc w każdej sprawie i zawsze
ma czas i chęć, by pomóc. To człowiek,
który w praktyce stosuje zasady
zdrowego stylu życia, a uświada-
mianie tego choćby najmłodszym
mieszkańcom naszego miasta jest
ważne. Bez Pawła nie byłoby naszego
Klubu.

Sławomir Tokarz —twórca Klubu

Sportowego Spartan

Krzysztof
Kobyliński
Paweł to mój syn. Często rozmawiamy
o mieście. Mimo różnicy pokolenia
mamy bardzo podobne spostrzeżenia.
Obaj kochamy Gliwice, a przyszłość
naszego miasta jest dla nas ważna. 
W naszej rodzinie nigdy nie było
polityki, a teraz cieszę się, że Paweł
kandyduje do rady miasta z listy
Koalicji dla Gliwic. Bycie radnym to
wyróżnienie i zobowiązanie do służby.
Wspieram Go w tym i z przyjemnością
będę wspierał jego działania dla
mieszkańców, naszych sąsiadów
z okręgu nr.1 

Zagłosuję na Pawła, nie dlatego, że
to mój syn, ale dlatego, że znam go
najlepiej i wiem jak poważnie traktuje
tę funkcję i ile chce zrobić dla swojej
dzielnicy i Miasta.

Stanisław
Soyka
Jako urodzony Gliwiczanin popieram
Pawła Kobylińskiego jako dobrego
kandydata na Radnego. Znam jego
rodzinę od lat i wiem, że Paweł to
uczciwy, porządny człowiek. Warto na
Niego zagłosować.

Z poważaniem

Staszek Soyka 
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Zbliża się 96. rocznica odzyskania przez Polskę
niepodległości. Mocnym akcentem gliwickich
obchodów tego święta ma być wieczorny kon-
cert Krzesimira Dębskiego z orkiestrą, orga-
nizowany 11 listopada w Gliwickim Teatrze
Muzycznym. Bilety na imprezę można kupować
w kasie kina AMOK od 27 października – za
symboliczną złotówkę.

GLIWICE 

nr 93

Zmniejszy się ilość śmieci trafiających bezpo-
średnio na gliwickie wysypisko. Więcej odpadów
komunalnych będzie też dokładnie segrego-
wanych i poddawanych recyclingowi.

Wszystko to za sprawą nowoczesnej instalacji
do mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów, która powstanie na terenie miejskiego
wysypiska przy ul. Rybnickiej. Zadanie realizuje
Śląskie Centrum Recyclingu – spółka utworzona
z inicjatywy Miasta Gliwice i firmy Remondis
(49% udziałów ma miejska spółka Przedsię-
biorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów, a
51% REMONDIS Gliwice). Dziś na placu bu-
dowy wbito symbolicznie pierwsze łopaty.

– To kolejna inwestycja podejmowana przy
udziale miejskiej spółki i to w dobrym mo-
mencie. Właśnie teraz w Polsce wiele się zmie-
nia w dziedzinie przetwarzania odpadów,
mamy za sobą pierwsze doświadczenia, jest
nowa ustawa, która będzie nowelizowana.
Znamy więc warunki, w których ta instalacja
będzie funkcjonowała, można dobrze prze-
prowadzić tę inwestycję. To przedsięwzięcie
sporych rozmiarów i myślę, że jest dostoso-
wane do potrzeb mieszkańców naszego miasta
– mówił Zygmunt Frankiewicz, prezydent
Gliwic. – Dzięki tak nowoczesnej instalacji,
która tutaj powstanie, Gliwice będą jednym z

miast – liderów zmian, jeśli chodzi o gospo-
darkę odpadami w Polsce. Bardzo się cieszę,
że mamy w Gliwicach do czynienia z dużą
stabilnością, jeśli chodzi o współpracowników
– ze strony spółki i miasta. Dzięki tak dobrze
układającej się współpracy, możemy dobrze
wypełniać zobowiązania i spokojnie przystąpić

do realizowania tej inwestycji. Mam nadzieję,
że przebiegnie ona sprawnie i za rok będziemy
w tym miejscu przekazywać instalację do
użytku – mówił Torsten Weber, prezes za-
rządu Remondis International. Szacunkowy
koszt zadania wynosi około 40 mln zł.

Jak przekazała nam Małgorzata Sosnowska,
rzecznik MZUK, najwięcej zmian dokonano na
Cmentarzu Centralnym.– Zakończył się IX etap
modernizacji, a do maja planujemy zamknąć
etap XII. Efekty tych prac można zaobserwować
na terenie za kaplicą, po lewej stronie. Wykonano
drenaż oraz instalację wodociągową wraz z
punktami czerpania wody oraz nowe alejki.
Koszt opisanych prac to prawie 1,5 miliona zł.
Przed 1 listopada udało się również odświeżyć
wnętrze głównego pomieszczenia kaplicy cmen-
tarnej. Pomalowane zostały ściany, sufity, ramy

okienne, zmodernizowana została instalacja
elektryczna. Remont kosztował ponad 20 tys.
zł. W ciągu najbliższych dwóch lat Miejski
Zarząd Usług  Komunalnych planuje jeszcze
szereg prac na Cmentarzu Centralnym, m.in.
wymianę nawierzchni alejek, wymianę części
wodociągu, budowę nowej części kolumbarium.
Przypomnijmy, że rok temu wykonano drenaż
wraz ze studzienkami, sieć wodociągową, nowe
nawierzchnie betonowo-granitowe. Stare traw-
niki przeszły renowację, ale też wykonano nowe
oraz zamontowano 11 ławek. 

W tym roku Miejski Zarząd Usług Komunalnych
planuje zakończyć modernizację, która na
cmentarzu przy ul. Wrzosowej w Gliwicach
Łabędach trwa kilka lat. Projekt, który rozpoczął
się w 2010 roku również jest realizowany eta-
pami, tak jak to ma miejsce na Centralnym.
Pierwsze czynności jakie wykonano w terenie
to przygotowanie cmentarza do modernizacji,
co wiązało się z wycinką 31 drzew. Następnie
przeprowadzono budowę alejek z kostki beto-
nowej, boksów a odpady oraz punktów poboru

wody. W ciągu ostatnich miesięcy wykonano
szereg prac. Został przygotowany teren pod
rozbudowę cmentarza. Przygotowano plac gos-
podarczy za kaplicą. Poszerzono bramę wjaz-
dową oraz wymieniono ogrodzenie wzdłuż
bocznej alei (od strony szkoły). Koszt przepro-
wadzonych prac to blisko 400 tys. zł. Dział
zieleni MZUK zadbał również o estetykę cmen-
tarza i przy kolumbarium oraz wzdłuż ogro-
dzenia posadzono ok. 80 sztuk roślin iglastych
oraz ok. 100 różaneczników. 

Więcej ekologii, 
mniej�śmieci...

Co zmieniło się na cmentarzach?

Na scenie Gliwickiego
Teatru Muzycznego (ul.
Nowy Świat 55/57) po-

jawią się w rolach głównych
Krzesimir Dębski (gliwiccy jaz-

zfani pamiętają go zapewne z po-

czątku lat 80-tych, jako młodego

wówczas lidera i skrzypka rewe-

lacyjnej jazzowej grupy String

Connection koncertującej wielo-

krotnie w studenckim klubie „Gwa-

rek”) z orkiestrą i wokalistką
Anną Jurksztowicz. Gliwickiej
publiczności zaprezentowane

zostaną pieśni Ignacego Jana
Paderewskiego (światowej sławy

pianisty i kompozytora, pierwsze-

go premiera RP po odzyskaniu

niepodległości w 1918 r.), utwory
Wojciecha Kilara (wokalizę z fil-

mu Romana Polańskiego „9 wrota”,

temat muzyczny „Kochajmy się”

z filmu „Pan Tadeusz” Andrzeja

Wajdy), muzykę Andrzeja Kury-
lewicza z serialu „Polskie drogi”,
wybrane kompozycje, pieśni
i piosenki napisane przez Krze-
simira Dębskiego (temat „Jazda

Polska” i piosenka „Dumka na

dwa serca” z filmu „Ogniem i Mie-

czem” Jerzego Hoffmana, utwór

„Nim kartka spłonie” z „Bitwy

Warszawskiej 1920” tego samego

reżysera, „Pieśń syberyjską” z „Sy-

beriady Polskiej” Janusza Zaor-

skiego, pieśni do poematów Wi-

sławy Szymborskiej „Urodziny”

i „Allegro ma non troppo” oraz

„Refleksje” do słów Stanisława

Barańczaka), a także charakte-
rystycznego dla regionu „Trojaka
śląskiego”.

Katarzyna Łosicka

Naczelnik Wydziału
Kultury i Promocji Miasta

Wraz z nadchodzącym Dniem Wszystkich Świętych, cmentarze odwiedzą
tłumy gliwiczan. Ci, którzy przyjdą zapalić znicz na grobach swoich bliskich
będą mogli ocenić poczynione przez MZUK prace.

11 listopada 2014r. godz. 18:oo
Gliwicki Teatr Muzyczny, ul. Nowy Świat 55/57

Zapraszamy!

POLECAJĄ
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Na osiedlu Obrońców Pokoju trwają prace przy
budowie skweru. Do końca listopada przy ulicy
Paderewskiego ma powstać atrakcyjne miejsce
do wypoczynku.

Dla dzieci, młodzieży oraz osób lubiących ak-
tywnie spędzać czas powstanie„rolkowisko”
o powierzchni około 260 m2. Poza tym wydzielone
zostanie miejsce, gdzie będzie można zagrać
w koszykówkę. Starsi mieszkańcy zyskają tak
zwany„Placyk seniora”, gdzie staną m.in. stoliki
do gry w szachy i chińczyka.
W przyszłości na skwerze przy ulicy Paderew-
skiego będą mogły odbywać się średniej wielkości

imprezy oraz osiedlowe festyny. W tym celu
wygospodarowany zostanie teren, gdzie będzie
można postawić scenę. Projekt zakłada także
wykorzystanie naturalnego ukształtowania terenu
– skarpy, która posłuży za siedziska i widownie.
Całość uzupełni zieleń – szpaler drzew, piękne
rabaty oraz niskie krzewy. Miejsce będzie przy-
stosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przypomnijmy, że równocześnie  trwają prace
przy budowie skweru w Wilczym Gardle. Tam
także prace mają zakończyć się jeszcze tej jesieni,
a mieszkańcy zyskają  m.in. plac zabaw, górkę
saneczkową, scenę z widownią.

jeszcze�w�tym�roku
Skwer 

General Motors Manufacturing Poland ogłasił
rozpoczęcie znaczącego programu zatrudnienia
ponad 300 nowych pracowników w zakładzie
produkcyjnym w Gliwicach. Będą oni częścią
załogi produkującej kolejną generację całkowicie

nowego Opla Astry. Produkcja tego modelu pla-
nowana jest pod koniec 2015 roku, jednakże
nowo zatrudnieni pracownicy podejmą pracę
już na początku przyszłego roku.

Opel poszukuje 300 pracowników
O otwarciu nowej hali produkcyjnej firmy NGK
Ceramics pisaliśmy na początku miesiąca. Spe-
cjalizujący się w produkcji filtrów ceramicznych
cząstek stałych koncern to jeden z największych
pracodawców w Gliwicach. W związku z rozwojem
zakładu trwa rekrutacja na 224 nowe stanowiska
pracy. Poszukiwani są ludzie ze zdolnościami
manualnymi i minimum rocznym doświadczeniem
w zakładach produkcyjnych, niekoniecznie w
branży automotive.

NGK Ceramics oferuje sporo dodatkowych
składników wynagrodzenia. Zapewnia też karty
multisport i bezpłatny dowóz z Chorzowa, Rudy
Śląskiej i Bytomia. Zatrudniane osoby zostaną
sprawdzone między innymi za pomocą tzw.
assessment centre. to proces, który pozwala
na zebranie informacji o wiedzy, umiejętno-
ściach i postawach jego uczestników. Oceniany
jest cały zestaw kompetencji, opisanych za po-
mocą konkretnych zachowań. Podczas sesji
AC uczestnicy biorą udział w wielu zadaniach,
ćwiczeniach i symulacjach, każda kompetencja

jest obserwowana i oceniana w kilku różnych
zadaniach a każdego uczestnika obserwuje jed-
nocześnie kilku doświadczonych i odpowiednio

przeszkolonych asesorów. Jeśli wyniki będą
dobre – kandydaci mają szanse na stabilne
zatrudnienie w kolejnych latach. Przeciętnie
co czwarty z pracowników czasowych, zostaje
przyjęty na stałe. Rekrutacją do gliwickiego
zakładu zajmuje się firma Work Express.

Rekrutacja w NGK Ceramics

REKLAMA
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Andrzej�Misiołek

Senator
Rzeczypospolitej�
Polskiej

Rozmawiał: Marek�Morawiak

Ukończył�studia�na�Wydziale
Matematyki,�Fizyki�i�Chemii
Uniwersytetu�Śląskiego�w�Kato-
wicach.�W�1992�r.�uzyskał�stopień
doktora�chemii,�a�w�2007�r.�–
doktora�habilitowanego�nauk
humanistycznych.�W�latach�1987–
1992�pracował�w�Centrum�Chemii
Polimerów�Polskiej�Akademii�Nauk
w�Zabrzu.�Jest�współzałożycielem
Bytomskiego�Stowarzyszenia
Konserwatystów�i�Liberałów�oraz
stowarzyszenia�byłych�członków
Niezależnego�Zrzeszenia
Studentów.�Należy�do�Platformy
Obywatelskiej�RP,�zasiada
w�Zarządzie�Regionu�Śląskiego�tej
partii.�Jest�żonaty,�ma�troje�dzieci.

Na ile ocenia pan szanse Platformy
w starciu z komitetem prezydent
Mańki – Szulik? Cztery lata temu
pani prezydent wygrała już 
w pierwszej turze.

O tym co było cztery lata temu
nie chciałbym mówić bo ja wtedy
nie brałem udziału w kampanii, przy-
glądałem się tylko jako widz. Nato-
miast teraz jestem żywotnie zainte-
resowany tym co się dzieje. PO wy-
stawia listy i do rady i ma swojego
kandydata na prezydenta i do sejmiku
ludzie z Zabrza też startują. Także
moje zainteresowanie jako przewod-
niczącego Platformy w Zabrzu jest
duże. Nie chce ferować wyników,
mieszkańcy sami zadecydują. Jestem
pewien, że przez ostatnie cztery lata
poszerzyli swoją wiedzę o sposobie
zarządzania miastem. Proszę sobie
wyobrazić, że żaden z radnych Plat-
formy – pomimo, że jest to drugi co
do wielkości klub w radzie ― nie
jest przewodniczącym ani wiceprze-
wodniczącym żadnej komisji... 

Przerwę panu, PO w Gliwicach zrobi-
ła dokładnie to samo z radnymi Koa-
licji prezydenta Frankiewicza...

My nie płaczemy z tego powodu,
chcę tylko pokazać, że pomimo tego,
że nie dostaliśmy żadnych funkcji 
w radzie to rzetelnie wykonujemy
swój mandat. Zawsze przed radą
wspólnie wypracowujemy stanowi-
sko, podchodzimy do tego bardzo
poważnie. 

Wcześniej, kiedy chwilę rozmawia-
liśmy wspomniał pan, że dostał
pewne informacje, które zgłosił do
organów ścigania.

W momencie kiedy zostałem prze-
wodniczącym PO w Zabrzu, a było
to jesienią 2013 roku do mojego
biura zaczęło przychodzić sporo osób.
Niektórzy żeby się pożalić inni z bar-
dzo konkretnymi informacjami. Po-
kazywali dokumenty dotyczące za-
rządzaniem miasta. Po konsultacji z
prawnikami doszliśmy do wniosku,
że nie mogę przejść obok tych spraw.
Zobowiązuje mnie do tego i Konsty-
tucja i Ustawa o pełnieniu mandatu
posła i senatora i zwykła przyzwoi-
tość. Tam gdzie w mojej i prawników
ocenie sprawy były dobrze udoku-
mentowane złożyłem zawiadomienie.
Nawet jeśli ja się mylę to chciałbym
żeby odpowiednie organy przyjrzały
się temu i zbadały. 

Czego dotyczą te sprawy?
Nie chciałbym o nich mówić bo

one są w gestii prokuratora, nie chcę
wchodzić w jego kompetencje i w je-
go śledztwo. 

Chodzi mi jedynie o zakres.
Dotyczą sposobu zarządzania mias-

tem, spółkami miejskimi oraz bu-
dżetem miejskim. 

Niegospodarność?
W mojej ocenie tak. Pod tym kątem

to zawiadomienie zostało zgłoszone.
W jednej sprawie prokurator już
wszczął śledztwo. 

Płacenie klubowi sportowemu wy-
najmującemu od miasta halę za re-
klamę na tej hali?

Tak.

Ile jest tych spraw?
Jest ich 17. 

A czy wyrównywanie za 5 milionów
terenu pod Ikeę, czyli makroniwela-
cja hałdy, którą wcześniej miasto
przekazało prywatnej firmie do eks-
ploatacji można uznać za niegospo-
darność?

Przykład, który pan podał pokazuje
sposób myślenia o mieście, o miesz-
kańcach, o finansach miasta. Naj-
pierw firma zarobiła na eksploatacji
a teraz miasto po niej posprząta.
Straciliśmy pieniądze podwójnie.
Trzeba pamiętać, że one nie biorą
się znikąd. To są pieniądze z podat-
ków, które wypracowują zabrzanie.
Należałoby tymi pieniędzmi zarzą-
dzać w sposób gospodarny, taki żeby
przynosiły pozytywny skutek, a nie
marnować je. 

Miasto chwaliło się, że
sprzedało grunty za 24 mi-
liony złotych. Jednak mało
kto wie, że większość z nich
to tereny należące do Skar-
bu Państwa i 19,5 miliona
trafi do budżetu centralne-
go a nie zabrzańskiego.

Widział pan umowę miasta z Ikeą?
Nie widziałem.

Urząd zasłania się tajemnicą
handlową.

Miasto sprzedało ogromny teren,
wydaje 5 milionów na jego przygo-
towanie, a my nie wiemy czy zabez-
pieczyło się na wypadek wycofania
inwestora, czy zapewniło miejsca
pracy dla zabrzan, co inwestor może

zrobić z gruntami jeśli jednak nie
zdecyduje się na nich budować Ikei.
Może po wyrównaniu sprzeda drożej.
Tego nie wiemy.
Inwestor zobowiązał się do przeka-
zania darowizny na rzecz miasta 
w wysokości 2,5 miliona.

Nie rozumiem tego. Inwestor po-
winien normalnie zapłacić fakturę
za grunt, który kupił, po co ta daro-
wizna? To jest jakiś karkołomny wy-
wijaniec prawny. Radni tego nie gło-
sowali, nie wiemy czy to jest daro-
wizna celowa czy po prostu ktoś
wpłacił pieniądze i powiedział pani
prezydent „zróbcie z tym co chcecie”. 
Dziwna sprawa, ktoś chce kupić
grunt i daje, no właśnie komu i na
co, ogromne pieniądze. Widziałem
zapytania radnych, na które nikt nie
udzielał odpowiedzi albo odpowiedzi
były, mówiąc delikatnie bardzo la-
pidarne.

Na pytanie ile kosztował
wyjazd zagraniczny dele-
gacji miejskiej odpowiedź,
którą widziałem na własne
oczy, brzmiała „kosztował
tyle żeby można go było
zorganizować”. Jeśli tak
traktuje się radnych – ludzi,
którzy są wybrani do repre-
zentowania mieszkańców –
to jak traktuje się samych
mieszkańców?

To jest niedopuszczalne żeby się
tak zachowywać. Nie wiem czy w ja-
kimkolwiek innym mieście władza
tak postępuje. Budżet Zabrza to jest
600 milionów, z których należy się
w sposób jasny i transparentny roz-
liczyć. 

Wróćmy do prokuratury. Proszę zdra-
dzić czego jeszcze dotyczą zgłoszo-
ne sprawy.

Naprawdę nie chcę teraz
publicznie o tych sprawach
mówić. Prokuratury powin-
ny w spokoju je zbadać. Ja
zauważam wiele niepra-
widłowości, są sprawy, któ-
re widać gołym okiem. 

Miasto, które ma wiele terenów,
na których można organizować kon-
certy robi Muzyczne Lato zawsze
w jednym miejscu. Zawsze przy res-

tauracji Śląskie Ranczo. Dziwnym
trafem ta restauracja należy do szefa
doradców gospodarczych pani pre-
zydent. Każdy przedsiębiorca,
a zwłaszcza ten prowadzący działal-
ność gastronomiczną życzyłby sobie
żeby co sobotę na jego terenie orga-
nizowano koncerty, za które płaci
miasto. Ma od razu tysiące osób,
które muszą coś zjeść, czegoś się na-
pić. Zimą na tym samym terenie zlo-
kalizowane jest miejskie lodowisko.
Latem koncerty, zimą lodowisko –
ruch cały rok. Miejskie lodowisko
na prywatnym terenie.  To nie jest
normalne.

Radni na ostatniej sesji pytali o kon-
dycję finansową Górnika, jesteście
zadowolenie z odpowiedzi?

Jak się okazało nie było osoby
kompetentnej żeby odpowiedzieć na
nasze pytania. Zadłużenie Górnika
na koniec 2013 roku wynosiło prawie
40 milionów. Opóźnienie przy bu-
dowie można liczyć już chyba w la-
tach. Podobno stadion ma być gotowy
na wiosnę, ale tylko trzy trybuny. 
W tym roku miasto na same długi
klubu dołożyło 9 milionów. To po-
kazuje, że w zarządzaniu finansami
obecna ekipa nie jest najmocniejsza.
Cały czas ładuje się pieniądze w in-
westycję, która moim zdaniem prze-
dziwnie się przedłuża. 

Zmieniono nawet kryteria przyzna-
wania punktów w przetargu - oprócz
głównego, jakim jest cena zwiększo-
no znacznie wagę kryterium termi-
nowości ale i to nie pomogło.

Koniec końców wybrano ofertę
droższą a terminu i tak nie dotrzy-
mano. Można podać konkretny przy-
kład. Miasto zleciło budowę przyłączy
kanalizacyjno-wodnych. Ogłoszono
przetarg. Stanęły dwie firmy, jedna
firma złożyła ofertę na 2,2 miliona a
druga na 2,7 i została wybrana ta
droższa. Ponad 500 tys zł. Może jest
tu jakaś niezwykle ważna okoliczność,
która zdecydowała, że te 500 tysięcy
było tego warte. Aczkolwiek ja bardzo
byłbym zainteresowany kto rzeczy-
wiście wykonuje te prace. Nazwę
jakie firmy mają na kamizelkach
pracownicy? Chcę podkreślić, że ja
nie uważam kryterium ceny za naj-
lepsze. Oczywiście, że można wybrać
firmę droższą ale należałoby swój
wybór uzasadnić. A na takie pytania
nigdzie nie pada publiczna odpo-
wiedź.

- Złożyłem zawiadomienie. 
Spraw jest 17



ZABRZE

7 nr 93

   
  

   

�

Firma planuje przeniesienie produkcji
do Gliwic, gdzie z powodzeniem funk-

cjonuje jej inny zakład. Zakup hali
produkcyjnej na terenie gliwickiej

Strefy  firma sfinalizowała już kilka-
naście dni temu. W najbliższym roku
zostaną tam przeniesione zakłady
z Zabrza, Rudy Śląskiej i Gliwic.  Fir-
mie mającej siedzibę w centrum Za-
brza ciężko było się rozwijać. Wspólna
lokalizacja pozwoli nie tylko na roz-

budowę ale także obniżenie kosztów
funkcjonowania. Przeprowadzka nie
spowoduje zwolnień. Postęp zatrud-
nia 218 osób, w ostatnim roku przyjął
22 nowych pracowników. Pomimo
przenosin zarząd zapewnia, że w dal-
szym ciągu będzie korzystał z usług

zabrzańskiego urzędu pracy, który
często pomagał w znalezieniu pra-
cowników. Już na początku przyszłego
roku do Gliwic przeniesie się oddział
z Rudy Śląskiej, następnie ten z Za-
brza. Proces ma się zakończyć w po-
łowie roku.

Zniknął już napis z budynku Zakładów Metalowych „Postęp”.
W przyszłym roku spółka przeniesie się do Gliwic. Zmiany
nie wynikają jednak ze słabej kondycji finansowej.

Zabrzański POSTĘP S.A.
w Gliwicach od przyszłego roku

Miało być szybciej. Póki co jest tylko drożej

Paradoksalnie prace na sta-
dionie wydłużają się nie tyl-
ko z winy wykonawców.
Nad wyraz długo trwające
procedury wyłaniania zwy-
cięzców przetargów, ogła-
szania wyników, podpisy-
wania umów oraz przeka-
zywania placów budów
przez inwestora wpływają
znacząco na wydłużenie
realizacji inwestycji. Gdyby
był jeden generalny wyko-
nawca, byłby tylko jeden
przetarg. Podejmując de-
cyzję o podzieleniu zakresu
robót na kilka zadań nale-
żało mieć świadomość, że
na każde z nich trzeba bę-

dzie ogłosić odrębny prze-
targ a co za tym idzie, wy-
dłużony zostanie czas bu-
dowy stadionu. 
Czy to rezultat niekompe-
tencji osób podejmujących
decyzje czy też wyreżyse-
rowana gra mająca czemuś
służyć, trudno ocenić. Jedno
jednak jest pewne - nie
dość, że terminu zakończe-
nia prac nie skrócono a wy-
dłużono to jeszcze wzrosły
koszty niektórych zadań.

Najlepszym tego przykła-
dem jest przetarg na wy-
konanie pokrycia zadasze-
nia. Ogłoszono go 15 marca.

Choć przystąpiła do niego
tylko jedna firma - Mos-
tostal GPBP - to umowę
z nią podpisano dopiero 21
lipca, czyli ponad 4 miesiące
później! Oferta firmy była
o 1,5 mln wyższa od kwoty
zakładanej przez inwestora.
Według umowy, czas na
realizację zadania wynosił
3 miesiące. Dzisiaj już wia-
domo, że firma nie ukoń-
czyła robót w zakładanym
terminie. Wiemy też, że
w ramach prac dodatko-
wych i uzupełniających do-
łożono do zadania kolejne
160 tys. zł. a roboty dodat-
kowe najprawdopodbniej

dały podstawę do sporzą-
dzenia aneksu na przesu-
nięcie pierwotnego terminu. 
Tak więc, premiowanie
w przetargach firm za skró-
cenie czasu wykonania ro-
bót póki co nie przyniosło
oczekiwanych rezultatów..
Biorąc pod uwagę kolejny
przetarg, w którym ponow-
nie wygrała ta sama firma
dzięki ofercie skrócenia ter-
minu wykonania robót
z 90 do 50 dni, a nie z po-
wodu najniższej ceny, 
mo żna odnieść wrażenie,
że znaleziono sposób na
wyłanienie „właściwego”
oferenta.

Stadion Górnika w pierwszych założeniach miał być oddany już w 2010 roku. Szumnie zapowiadane zakończenie prac i obietnice,
że jeszcze jesienią tego roku uda się w końcu rozegrać pierwsze mecze Górnika na nowym obiekcie po raz kolejny nie miały
pokrycia w rzeczywistości. Nie przynoszą oczekiwanych rezultatów przetargi, w których premiowane są oferty ze skróconym
czasem realizacji robót. Nie dość, że nie jest szybciej to na dodatek jest jeszcze drożej. A pamiętać należy, że pokrycie zadaszenia,
choć widowiskowe, to jednak nie oznacza jeszcze zakończenia budowy. Stadion z zadaszeniem jest jak dom w stanie surowym -
cieszy oko, sprawia wrażenie skończonego, ale zanim w nim zamieszkamy czeka nas jeszcze wiele drogich i czasochłonnych prac.
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Biuro reklamy

Horoskop

Baran 21.03-20.04
Ten tydzień będziesz mógł zaliczyć
do udanych. W nowej pracy do-
staniesz możliwość swobodnego
działania.

Byk 21.04-20.05
Wprawdzie na początku tygodnia
pojawi się chaos, ale szybko sobie
z nim poradzisz. Na szczęście w
domu rozkoszować się będziesz
spokojem.

Bliźnięta 21.05-21.06
Kolejne inwestycje przyniosą już
wkrótce spore zyski. Nie warto
jednak przedwcześnie świętować.
Jeden mały błąd i możesz ponieść
porażkę.

Rak 22.06-22.07
Czeka Cię czas wymarzonego od-
poczynku. Przestań zadręczać się
licznymi obowiązkami. Należy
Ci się odrobina urlopu.

Lew 23.07-23.08
Niestety szarpaniny i komplikacji
z początkiem tygodnia ci nie za-
braknie. Na szczęście te trudności
będą tylko chwilowe. W kolejnych
dniach nadejdzie spokój.

Panna 24.08-22.09
Naucz się cieszyć drobiazgami.
Także dziel się z innymi tym, co
posiadasz. Przestań się cały czas
denerwować sytuacją finansową.
Nie jest tak źle.

Waga 23.09-23.10
Rozglądnij się za zajęciem, które
pozwoli ci rozwinąć skrzydła.
Dzięki temu odzyskasz chęć do
życia. Będziesz cieszyć się nade-
jściem wiosny i nowymi wyzwa-
niami.

Skorpion 24.10-22.11
Zobacz jak szybko płynie czas.
W tym tygodniu możesz zreali-
zować marzenia z przeszłości.
Stwórz mapę hierarchii ważności,
przyda Ci się w tym pracowitym
tygodniu. 

Strzelec 23.11-21.12
Nie odkładaj niczego na później.
Taka postawa nie pozwala Ci się
rozwijać. Podejmuj odważne i dy-
namiczne decyzje.

Koziorożec 22.12-20.01
Powoli wpadasz w rutynę, działasz
jak automat. Może to rozsądek,
a może strachliwość, jednak taka
sytuacja może doprowadzić do
szybkiego wypalenia.

Wodnik     21.01-19.02
Temperatura za oknem jest ciągle
niestabilna. Pamiętaj o swojej od-
porności i zdrowiu. 

Ryby 20.02-20.03
Zawsze wspiera Cię grupa wier-
nych sojuszników. Doceń to!
Z pewnością wspólnie uda się
Wam osiągnąć wyznaczony cel.

44-100 Gliwice,
ul. Górnych Wałów 52/13

tel. 32 332 50 96

Sprzedam działki budowlane
pod Żywcem

Nr działki 5139/7 powierzchnia 0.0183 ha, 
Nr działki 5165/9 powierzchnia 0.0272 ha, 
Nr działki 5162/1 powierzchnia 0.0900 ha, 
Nr działki 5202/1 powierzchnia 0.2223 ha, 
Nr działki 5203/2 powierzchnia 0.0784 ha, 
Nr działki 5204 powierzchnia 0.1013 ha, 
Nr działki 5206 powierzchnia 0.1574 ha, 

Cena do uzgodnienia. Dokumenty do wglądu. 
Telefon kontaktowy 32 230-44-70 kontakt
po godzinie 14:30. 

Działki budowlane, uzbrojone, doprowadzona woda, prąd, internet.
Droga dojazdowa utwardzona. Teren nie zagrożony powodziami.
Działki znajdują się w Radziechowach koło Żywca w pobliżu Golgoty
Matyska. Powierzchnia działek to 0.6165 ha do kupienia w całości
bądź na części. 
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