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Wtorek, 24 bm.
temp. 6°C |2°C

Środa, 25 bm.
temp. 7°C |4°C

Niedziela, 22 bm.
temp. 5°C |1°C

Poniedziałek, 23 bm.
temp. 4°C |1°C

Czwartek, 26 bm.
temp. 7°C |3°C
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Narodzenia, dobrego wypoczynku,
optymizmu i samej pozytywnej 
energii na nadchodzący Nowy Rok

życzy Redakcja
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Boże Narodzenie to czas pokoju,rado-
ści i miłości. Niech przy Państwa wigi-
lijnych stołach zagości atmosfera pełna
rodzinnego ciepła i życzliwości. Niech
wspomnienie tych świątecznych chwil
stale przypomina o tym, co w życiu naj-
ważniejsze, aby łatwiej było mierzyć się
z wyzwaniami, które przyniesie nadcho-
dzący rok.

Zygmunt Frankiewicz
prezydent Gliwic
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PolSl Racing zostało utwo-
rzone w 2012 roku przez grupę
pasjonatów. Jak sami twierdzą
wymagali od życia więcej niż
tylko normalnego studiowa-
nia. Rozkochani w szeroko
pojętej motoryzacji, postano-
wili iść nieco dalej niż ich ró-
wieśnicy. Ich celem jest za-
projektowanie i zbudowanie
od zera bolidu wyścigowego
- na wzór tych, które startują
w Formule 1. 

Dla lepszego funkcjonowania
podzielili się na wyspecjali-
zowane grupy, tak aby każdy

mógł robić to w czym jest naj-
lepszy. Do owych podzespo-
łów zalicza się Zarządzanie
i Marketing, Elektronika,
Układ Napędowy, Rama, Za-
wieszenie, Środowisko Kie-
rowcy, Układ Hamulcowy,
Aerodynamika oraz Dobór
Materiałów. Wszystko po to,
aby zmierzyć się z najlepszymi
w Formuła Student. Są to za-
wody o zasięgu światowym,
posiadające naprawdę wielką
renomę i przynoszące ogrom-
ne możliwości i perspektywy
na przyszłość. Do tej pory za-
wody odbywały się między in-

nymi na torze Silverstone w
Wielkiej Brytanii czy Hocken-
heimring w Niemczech.

Aby wystartować trzeba jed-
nak spełniać pewne wyma-
gania. Studenci zobowiązani
są nie tylko do zbudowania
bolidu, który musi spełniać
odpowiednie standardy, ale
także muszą wykazać się zdol-
nościami marketingowymi
i ekonomicznymi. Konieczna
jest cierpliwość oraz komu-
nikatywność niezbędna przy
poszukiwaniu sponsorów,
gdyż najważniejszym zada-
niem jest wykonanie solidnego
bolidu w dobrej cenie. Aby to
się udało, młodzi ludzie po-
trzebują wsparcia. I choć chęci
oraz umiejętności są ogromne,
ten etap będzie najtrudniejszy.
Warto im go ułatwić i wspomóc
prace - również finansowo.

Fragment terenu za budynkiem Poczty Głównej został
w końcu zagospodarowany.

W miejscu, gdzie do niedawna
grzęźliśmy w błocie, powstał
nowy utwardzany parking.
Inwestycja nie obejmie całego
terenu za budynkiem poczty.
Część należąca do prywatnego
właściciela została odgrodzona
siatką. Na pozostałym frag-
mencie placu trwają prace
mające na celu wyrównanie
powierzchni parkingu. Teren
został wysypany specjalnym
kruszywem przepuszczającym

wodę, a na brzegach powsta-
nie przejście dla pieszych. 

–Prace, które prowadzone
były w pasie drogowym, nie
dotyczą terenu prywatnego,
tzw. „za pocztą”. Przy ulicy
Dworcowej stwierdzono licz-
ne wyrwy i deformacje.
Uwzględniliśmy zgłoszenia
mieszkańców, remontowany
odcinek utwardzany został
kruszywem i destruktem as-

faltobetonowym. Powstał
także, przedłużenie chodnika
z kostki brukowej do ul. Dol-
nych Wałów.–przekazał na-
szej redakcji rzecznik Zarządu
Dróg Miejskich.
Z wstępnych ustaleń wynika,
że dotychczasowe roboty mają
charakter tymczasowy. Jak po-
dają nieoficjalne źródła osta-
teczny etap przebudowy ma
nastąpić po modernizacji skrzy-
żowania przy ul. Dworcowej.

W gliwicach zbudują bolid F1.
Jeśli im pomożemy

Parking przy Dworcowej.
Wyrównany i uwardzony

w Gliwicachstr. 3 
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Najlepiej skontaktować się

z Mateuszem Witczakiem zaj-

mującym się w zespole mar-

ketingiem i pozyskiwaniem

sponsorów, tel. 669 703 794



W mijającym roku w regionie
pojawiły się nowe centra handlowe,
także w Gliwicach. To chyba dobra
wiadomość dla klientów, którzy w
gonitwie za prezentami mają w
czym wybierać?
Agnieszka Mielcarz: Więcej centrów
to większy wybór, ale to nie znaczy,
że klienci będą je teraz wszystkie
seryjnie odwiedzać. Zwłaszcza, przed
świętami, kiedy czas jest tak cenny.
Jestem zdania, a jest ono poparte
wieloletnim doświadczeniem w bran-
ży, że klienci przywiązują się do kon-
kretnego centrum i traktują je jako

„prymarne”. O ich wyborze przesądza
wiele czynników, w tym przede
wszystkim położenie obiektu, atmo-

sfera i właśnie wybór, o którym pan
wspomniał.

CH FORUM to ma?
AM: Na przełomie sierpnia i września
przeprowadziliśmy badania konsu-
menckie, które wykonujemy regu-
larnie. Po raz kolejny potwierdziły
one, że na lokalnym rynku klienci
bardzo nas lubią i chętnie odwiedzają
dzięki śródmiejskiej lokalizacji, wy-
różniającej się ofercie rozrywkowej
(np. jedyne kino wielosalowe w mie-
ście – przyp. red.) oraz obecności
marek, głównie modowych, które
nie są dostępne nigdzie indziej. Poza
tym goście dobrze czują się w naszym
centrum i nigdy śnieg zimą nie pada
na ich zaparkowane samochody, że
zacytuję wypowiedź jednego z prze-
pytanych respondentów (śmiech). 

No właśnie, moda i uroda. Dużo
uwagi poświęcacie tym segmentom.
Także w działaniach marketingowych.
Myśli pani, że ludzie mają czas na
kupowanie spodni przed świętami?
AM: Profil zakupów przed świętami

jest specyficzny, ale z zestawienia
obrotów wynika, że jest to także
czas zakupów tych pana przykłado-
wych spodni. Polacy świetnie
orientują się w kalendarzu handlo-
wym i wiedzą, że zaraz po świętach
są uwielbiane przez nich wyprze-
daże.
Co do mody i urody: na nich budu-
jemy tożsamość CH FORUM. Pod
tym względem upływający rok był
dla nas szczególnie istotny, gdyż
odnotowaliśmy w sektorze mody,
a zwłaszcza mody damskiej, zna-
czący wzrost obrotów. Mamy
mocny skład sklepów z takim asor-
tymentem i konsekwentnie
eksponujemy to w reklamie i pro-
mocji.

A może jest tak, że za niedługo te
wszystkie centra nie będą potrzebne
i ludzie przeniosą się ze swoimi
portfelami do sieci?
AM: Strach przed masowym exodu-
sem klientów do sieci ma już historię
długą jak św. Mikołaj brodę. I jest –
w moim odczuciu – mocno przesa-

dzony. Przy współczesnej dostępności
Internetu i popularności urządzeń
mobilnych spełnione są wszystkie
warunki, aby e-handel zawładnął
portfelami klientów. Mimo to, tak
się nie dzieje. Owszem, jeśli spojrzeć
na wyniki frekwencji w centrach
w całej Polsce, to ten wskaźnik trosz-
kę się obniżył. Różne są tego powody.
Z pewnością słyszał pan też o tzw.
efekcie research online - purchase
offline. W tym modelu klienci szukają
informacji o produkcie w sieci, ale
kupują go w realnym sklepie. Wiele
tu zależy od polityki sprzedażowej
samych sklepów, które np. też roz-
budowują schematy click and collect.
Także tu klient ostatecznie trafia do
realnego, a nie wirtualnego sklepu.

Czy to znaczy, że w tym roku w grudniu
CH FORUM odwiedzi więcej klientów,
czy mniej?
– Jeszcze nie posiadamy pełnych
statystyk, ale jest pewne, że grudzień
to okres zwiększonej frekwencji. Tak-
że w CH FORUM, które rocznie od-
wiedza ok. 8 milionów klientów.

Trzymamy standard i stawiamy na
ich lojalność. Mamy na przykład
bazę mailową 30 tys. stałych klientów
i obserwujemy sposób ich zachowań
rynkowych, starając się jak najefek-
tywniej dotrzeć do wszystkich grup.
Obiekt ma blisko 7 lat. W tym okresie
zdążył zyskać sympatię wielu klien-
tów, a także przyciągnąć nowych,
którzy w chwili otwarcia byli w gim-
nazjum. Są oni bardzo ważną grupą.
Musimy też pamiętać, że pozyskanie
nowego klienta może kosztować wię-
cej niż utrzymanie dotychczasowego.
Lojalność się więc opłaca. Przeko-
naliśmy się o tym chociażby w kwiet-
niu i czerwcu, które były imponują-
cymi miesiącami pod względem licz-
by odwiedzających.

Zatem czego życzyć Państwu
w nadchodzącym roku? 
– Klientów, klientów i jeszcze raz
klientów (śmiech).
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Śnieg nie pada na samochody
naszych klientów

Dzięki Państwa zaufaniu już drugą
kadencję reprezentuję nasz okręg
jako poseł na Sejm RP. Mija właśnie
półmetek obecnej kadencji Sejmu.
Zarówno ten fakt, jak i zbliżający się
koniec roku jest dobrą okazją do
podsumowań. 
Po raz kolejny stwierdziłem, jak is-
totne w pracy parlamentarnej jest
doświadczenie, jakiego nabrałem
podczas działalności w samorządzie
terytorialnym. Dzięki ścisłej współ-
pracy z samorządami naszych miast
i gmin mogę śledzić i wspierać lokalne
inicjatywy. W miarę możliwości sta-

ram się na bieżąco uczestniczyć w
sesjach Rad Miast i Gmin, co pozwala
mi przede wszystkim wsłuchać się
w lokalne potrzeby. 
W Sejmie RP pracuję obecnie w Ko-
misji Innowacyjności i Nowoczesnych
Technologii i Komisji Edukacji, Nauki
i Młodzieży, przez pewien czas pra-
cowałem także w Komisji Zdrowia. 
Cieszę się, że udało się w tym roku
zaprosić do Zabrza i Gliwic członków
Komisji Innowacyjności. Posłowie z
różnych stron Polski mogli zobaczyć,
jak znaczący jest potencjał medycz-
no-naukowy naszego regionu. 
Mijający rok to także okres mojej
aktywności na forum europejskim.
Reprezentuje Polskę w Zgromadzeniu
Parlamentarnym Rady Europy i za
wyraz uznania dla mojej pracy w
Radzie uważam powołanie mnie na
funkcję generalnego sprawozdawcy
w obszarze oceny wpływu nowoczes-
nych technologii na społeczeństwo. 
Na co dzień pracuję jako nauczyciel
akademicki na Wydziale Organizacji
i Zarządzania Politechniki Śląskiej.
Szczególnie leży mi na sercu stu-
dencka przedsiębiorczość, która prze-
kłada się na innowacyjne przedsięw-
zięcia absolwentów naszej Uczelni.
Z zainteresowaniem i sympatią ob-
serwuję inicjatywy podejmowane
m.in. w Zabrzu, gdzie powstaje silny
ośrodek Śląskiej Inżynierii Biome-
dycznej. 
Jednak najważniejsza jest dla mnie

praca na rzecz wszystkich miesz-
kańców okręgu wyborczego. Z tego
właśnie powodu staram się zabierać
głos i aktywnie działać w ważnych
sprawach. Tak było na przykład w
związku z problemami finansowania
budowy Drogowej Trasy Średnicowej.
Cieszę się, że przyczyniłem się do
tego iż dziś ta ważna arteria komu-
nikacyjna powstaje zgodnie z planem.
Innym t e m a t e m , którym się zaj-
mowałem było uruchomienie
dla żeglugi turystycznej Ka-
nału Gliwickiego. Zabiera-
łem także głos m.in. w spra-
wie bezpieczeństwa na
autostradzie A4 czy
zamierzonej lik-
widacji lokal-
nych poste-
r u n k ó w
policji. 
Cenię so-
bie bez-
pośredni
kontakt z
m i e s z -
kańcami.
Chętni bio-
rę udział w
piknikach i fe-
stynach lokal-
nych fundując na-
grody. Wspierając takie
inicjatywy jak Festiwal Żuru w Sta-
nicy czy organizując dyktando z ję-
zyka polskiego dla gimnazjalistów,

cieszę się zaangażo-
waniem uczestników. 

Z udana moją inicjatywę
uważam także organizowa-

nie bezpłatnych porad prawnych,
udzielanych w Gliwicach i Knurowie
przez zatrudnionych przeze mnie
prawników. Co roku kilkaset osób

otrzymuje potrzebne wsparcie tego
rodzaju. 
Podsumowując, uważam że to był to
kolejny udany rok. Rok wytężonej
pracy na rzecz mieszkańców regionu.
Dziękując za wszelkie słowa wsparcia
liczę na to, że kolejny rok przyniesie
także wiele powodów do satysfakcji. 

Z wielką radością wspieram przedsięwzięcia lokalne
takie jak Festiwal Żuru w gminie Pilchowice

Jedną z moich inicjatyw jest organizacja dyktanda
dla gimnazjalistów z naszego regionu. 

Życzę, aby zbliżające

się Święta Bożego Narodzenia

były radosne i spokojne. Niech

rodzinny klimat i wyjątkowy

nastrój sprawią, że będzie to dla

nas wszystkich czas magiczny

spędzony w gronie najbliższych.

Natomiast Nowy 2014 Rok niech

obfituje w pomyślność

i spełnienie marzeń. 

Praca zamiast haseł

O G Ł O S Z E N I E
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Marcin Subotowicz

Prof. Jan Kaźmierczak poseł na Sejm RP

Dyrektor CH FORUM

Agnieszka Mielcarz

Rozmawiał:❄✵

✵

O centrach handlowych przed i zaraz po świętach, lojalności ich klientów, efekcie ROPO, brodzie św. Mikołaja i innych komercyjnych

aspektach rozmawiamy z Agnieszką Mielcarz, dyrektor zarządzającą CH FORUM w Gliwicach.
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W maju lekarze gliwickiego Centrum On-
kologii dokonali przełomu w światowej
transplantologii. Pierwszy raz dokonano
pełnego przeszczepu twarzy, który rato-
wał życie. 33-letni mężczyzna doznał tra-
gicznego w skutkach wypadku. Ciężkie

hydrauliczne ostrza praktycznie amputo-
wały twarz. Obrażenia były tak poważne,
że mężczyzna nie mógł samodzielnie od-
dychać i jeść. Zabieg trwał aż 27 godzin. 

■ Pierwsza taka operacja na świecie

Pod koniec kwietnia na teren byłego sta-
dionu XX-lecia wjechał ciężki sprzęt.
Urząd marszałkowski woj. śląskiego wy-
powiedział umowę na dofinansowanie
hali ze środków unijnych. Miasto mimo

tego zdecydowało się na budowę. Hala
powinna być gotowa w połowie 2015
roku. 

■ Ruszyła budowa PODIUM! 

Budynek stojący na ul. Zwycięstwa, tuż
obok GCH zmienił właściciela. Charak-
terystyczna konstrukcja od wielu lat
szpeciła miasto. Nowy właściciel posta-
nowił przeznaczyć część pomieszczeń
na lokale handlowo-usługowe, większość

zostanie zagospodarowana jako po-
wierzchnie biurowe. Projektanci wybrali
prostą, przeszkloną bryłę której jedna
część posiada ciemny kolor, a druga bę-
dzie wykonana w bieli. Zakończenie prac
zaplanowano na wiosnę 2015 roku. 

■ „Szkieletor” przestanie straszyć

W czerwcu jako pierwsi poinformowa-
liśmy o znalezieniu ludzkich kości na bu-
dowie DTŚ. Dwa miesiące później okazało
się, że odkopane szczątki to niespotykane
w świecie odkrycie – znaleziono bowiem
groby... wampirów! Szkielety miały od-

dzielone od ciała czaski, które złożono
pomiędzy nogami. W taki sposób w śred-
niowieczu chowano osoby uznane za
wampiry. O wydarzeniu informowało
wiele zagranicznych mediów. 

■ W Gliwicach żyły wampiry

Według wykonawców kontraktu odcinka
G1, prace przebiegają wyjątkowo spraw-
nie. Drugi fragment DTŚ jest nie tylko
dłuższy, ale również dużo bardziej skom-
plikowany. Obecnie trwają prace nad jed-
nym z najbardziej spektakularnych

elementów inwestycji, 493 metrowym tu-
nelem w samym sercu miasta. W sumie
budowa obu odcinków ma kosztować 1,2
miliarda złotych i zakończyć się w grudniu
przyszłego roku.

■ Średnicówka już za rok!

Choć ostatecznie drużyna z Gliwic kończy
rok na 11 pozycji, to jednak dała kibicom
wiele radości. Zaczęło się od zdobycia 3
miejsca w tabeli. To pozwoliło klubowi
zagrać w europejskich rozgrywkach.
Zwieńczeniem była spektakularna wy-

grana w wielkich derbach Gliwic. Od-
wieczny rywal Górnik Zabrze nie miał
tym razem żadnych szans - przegrywał
już od pierwszej minuty!

■ Piast daje powody do radości

Wydarzenia  2013 roku
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W Gliwicach zaprojektowano prototyp
lekkiego czołgu. PL-01 Concept zapo-
wiada się jako jedna z najlepszych jed-
nostek wojskowych na świecie. Pojazd
ma służyć zarówno polskiej armii jak i
kontrahentom zagranicznym. Jego za-

letami będą przede wszystkim: wysoka
mobilność, duża siła ognia i zwiększony
poziom ochrony załogi. Nad konstrukcją
maszyny pracowali eksperci i 
inżynierowie z Gliwic. 

■ Czołg z Gliwic podbije świat?

Za sprawą grupy radnych PiS do porządku
sesji powróciła inicjatywa nazwania im.
Lecha Kaczyńskiego ronda u zbiegu ulic
Bohaterów Getta Warszawskiego, To-
szeckiej i Warszawskiej. Pomysł pojawił
się już w styczniu, jednak po bardzo go-

rącej debacie został odrzucony. Do zdo-
bycia większości zabrakło tylko jednego
głosu. Gdy wprowadzono kilka zmian w
uzasadnieniu projektu, projekt został
przyjęty większością radnych PiS i Koalicji
dla Gliwic

■ Rondo im. Lecha Kaczyńskiego

W tym roku mija 15 lat od czasu, kiedy z
taśmy produkcyjnej zjechała pierwsza
astra classic. Gliwicka fabryka należąca
do koncernu General Motors stała się
jednym z największych pracodawców w
naszym mieście. Obecnie Opel zatrudnia
się 3 tysiące osób oraz 15 tysięcy pra-

cowników w firmach podwykonawczych.
Do końca sierpnia linię produkcyjną fab-
ryki opuściło ponad 1,8 mln samochodów,
z czego ponad 98 proc. trafiło na eksport.
Stanowi to ok 1,5 proc. rocznej wartości
eksportu krajowego.

■ 15 lat gliwickiego Opla 

Do wygranej wystarczył jeden zakład na
chybił trafił. Szczęśliwy kupon został nadany
w kolekturze przy ul. Krupniczej 10 w Gli-
wicach. Liczby, które okazały się szczęśliwą
szóstką to: 2, 23, 26, 29, 38, 48.

Gliwicka „szóstka”  w wysokości 
8 495 547 zł jest najwyższą 
wygraną w historii naszego miasta.
Zwycięzcy jeszcze raz gratulujemy!

■ „Szóstka” w Gliwicach

System wart 35 mln złotych zadebiuto-
wał w październiku,. Ci, którzy spodzie-
wali się „zielonej fali” muszą czuć się
zawiedzeni. Jeśli jedni kierowcy będą
mogli sprawnie przejechać przez miasto,
to muszą być i tacy, którzy trochę po-

czekają. Skuteczność systemu potwier-
dzają liczne nagrody oraz fakt, że na
podstawie jego funkcjonowania ma po-
wstać śląski system zarządzania ruchem. 

■ Wielki debiut inteligentnych świateł

Z uchwały budżetowej wynika, że wpływy
ustalą się na poziomie 1,55 mld, wydatki
wyniosą 1,78 mld. Nie musimy się jednak
obawiać finansowej zadyszki, gdyż więk-
szość niedoborów wynika z poczynionych
inwestycji. W budżecie Gliwic znalazły

się środki finansujące m.in. halę PODIUM
w wysokości 113 mln złotych oraz do-
kończenie Drogowej Trasy Średnicowej
w kwocie 620 mln złotych. 

■ Kolejny rekordowy budżet Gliwic

Wydarzenia  2013 roku
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❚ Kupię każdy samochód
osobowy i dostawczy,
Tel.: 660 476 276[100.83]

❚ Sprzedam kawalerkę,
skredytuję 50% na lepszych
warunkach niż bank.
Tel.792-678-448

❚ Meble firmowe i na wy-
miar - Chorzowska 40, 
Tel. (32) 270-00-09, 
695-899-863

❚ PRACOWNIA KRA-
WIECKA- SUKNIE WIE-
CZOROWE OD 160.
Moniuszki 13.[100.61]

OGŁOSZENIA
DROBNE

SPRZEDAŻ  KUPNO
WYNAJEM

tel.: 509 118 891

www.cdrn.pl

Od 1 września gliwicka lista
szkół znacząco się skurczy.
Wszystko za sprawą powstania
nowego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego.
O tym czy gliwiccy uczniowie
i nauczyciele mają powody do
obaw zapytaliśmy naczelnika
Wydziału Edukacji Mariusza Ku-
charza. 

Na liście określającej porządek
obrad sesji Rady Miejskiej po-
jawiły się punkty mówiące
o likwidacji szkół. Czego dotyczą
zmiany?
– Faktycznie, istnieją dwie
uchwały, w których jest mowa
o likwidacji szkół. Jednak
mieszkańcy nie muszą się ni-
czego obawiać. Mają one na
celu działania zmierzające do
uporządkowania sieci szkół
ponadgimnazjalnych, poprzez
likwidację szkół bez uczniów
oraz szkół, które muszą zostać
zlikwidowane w związku z no-
welizacją ustawy o systemie
oświaty. W ich miejsce po-
wstanie wspomniane Centrum
Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego. 

Po właściwie tworzyć nowe
Centrum?
– Od 1 września ubiegłego
roku ustawa o systemie oświa-
ty zakłada  tworzenie takich
placówek jako swoistego ro-
dzaju zespołu szkół, w którego
strukturze mogą funkcjonować
szkoły tego samego typu. Na
przykład mogą powstać dwa

technika , które w dotychcza-
sowych zespołach nie mogły
prawnie istnieć. Od lat spada
liczba absolwentów gimnaz-
jów, co skutkuje mniejszym
naborem do szkół ponadgim-
nazjalnych. W związku z po-
wyższym nieuzasadnione eko-
nomicznie jest utrzymywanie
2 zespołów, które konkurują
ze sobą o tego samego ucznia.

W takim razie czy uczniowie
nadal będą kontynuowali edu-
kację o tym samym profilu
i w tej samej klasie?
–  Oczywiście! Szkoły w któ-
rych kształcą się obecnie
uczniowie wejdą w całości
w skład Centrum, co zapewni
uczniom ciągłość nauki w tych
samych zespołach klasowych.
Likwidowane placówki nie po-
siadały uczniów, a centrum
powstanie na bazie zmian czys-
to organizacyjnych – bez lik-
widacji jakiejkolwiek szkoły.
Rozwiązujemy struktury or-
ganizacyjne jakimi były Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych
przy ul. Jasnej oraz Zespół
Szkół Ekonomiczno-Usługo-
wych przy ul. Kozielskiej. Za
sprawą rozwiązania powstanie
CKZiU nr 1 przy ul. Kozielskiej,
które będzie „branżowym” ze-
społem szkół. W jego skład
wejdą wszystkie szkoły - „ho-
telarz” i „gastronomik”, kształ-
cące w grupie zawodów ad-
ministracyjno-usługowych
oraz turystyczno-gastrono-
micznych. 

Czy nie można poprzestać na
likwidacji „martwych” szkół bez
uczniów?
– W latach „szczytu demogra-
ficznego” w budynku przy ul.
Kozielskiej kształciło się ponad
1100 uczniów, a przy Jasnej
ok. 600. Obecnie przy Koziel-
skiej jest ok. 500 uczniów,
a na Jasnej ok. 300. Po przej-
ściu zespołów klasowych na ul.
Kozielską, w budynku będzie
ok. 800 uczniów, czyli i tak
mniej niż było ich w poprzed-
nich latach. Kształcenie zawo-
dowe wymaga ciągłego pono-
szenia bardzo wysokich kosz-
tów takich jak wyposażanie
pracowni czy organizacja zajęć
praktycznych. Nieuzasadnio-
nym wydatkiem jest utrzymy-
wanie takich samych pracowni
w dwóch zespołach. Pracownie
istnieją przy ul. Kozielskiej, są
dobrze wyposażone, a przy ul.
Jasnej nie ma ich. 

Jakie zadania stoją przed nową
placówką oświatową? 
–  Do zadań Centrum będzie
należało prowadzenie kwali-
fikacyjnych kursów zawodo-
wych, świadczenie usług z za-
kresu poradnictwa zawodo-
wego i informacji zawodowej,
a także współpraca z praco-
dawcami i organizacjami pra-
codawców. W centrum będzie
funkcjonował dobrze wypo-
sażony ośrodek  egzaminacyj-
ny, który od lat znajduje się
przy ZSEU na Kozielskiej.
Uczniowie będą mogli również

korzystać z nowoczesnej hali
sportowej. Warto dodać, że
przy szkole na ul. Jasnej nie
było nawet sali gimnastycznej,
bo GAF Jasna leży bowiem
w rękach prywatnych. 

A co z nauczycielami?
–  Pracownicy rozwiązanych
zespołów staną się z mocy pra-
wa pracownikami Centrum.
Wykwalifikowana w ramach
określonej branży zawodowej

kadra nauczycieli, będzie mog-
ła pracować w jednej placówce,
bez konieczności poszukiwania
godzin lekcyjnych w kilku
szkołach na terenie miasta.
Oferta Centrum będzie szersza,
niż dotychczasowych zespo-
łów, gdyż kierujemy ją zarów-
no do młodzieży jak i osób
dorosłych. Dodatkowo utwo-
rzymy Liceum Ogólnokształ-
cącego dla Dorosłych oraz uru-
chamiamy kursy kwalifikacyj-

ne umożliwiające uzyskanie
zawodu. Młodzież i słuchacze
uczący się w dotychczasowych
Zespołach uzyskają lepsze wa-
runki kształcenia. Nastąpi po-
łączenie zasobów edukacyj-
nych, lepsze wykorzystanie
bazy technicznej, dydaktycznej
i kadrowej oraz silniejsze po-
wiązanie szkolnictwa zawo-
dowego z otoczeniem społecz-
no-gospodarczym.

Nie likwidujemy szkół,
nie zwalniamy nauczycieli

)
www.facebook.com/dzisiaj.w.gliwicach
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Wszystko jest możliwe...
Droga przy ul. Toszeckiej naprawiona!

Gliwiczanie skarżyli się na stan drogi
dojazdowej znajdującej się w sąsiedz-
twie ul. Toszeckiej.

Paradoksalnie, skromna dróżka
miała ogromne znaczenie – stanowiła
dojazd do McDonaldsa. W paździer-
niku postanowiliśmy udać się we
wskazane miejsce i sprawdzić jak
w rzeczywistości wygląda nawierzch-

nia wspomnianej jezdni. Okazało się,
że jest gorzej niż na fotografiach.
Wszechobecne dziury uniemożliwiały
swobodny przejazd. Stan drogi był
fatalny. Liczba uszkodzeń wskazy-
wała, że odcinek powinien zostać na-
tychmiast wyremontowany. Po krót-
kiej rozmowie w restauracji wskazano
nam właściciela. Okazała się nim fir-

ma OBRUM sp. z.o.o, z siedzibą znaj-
dującą się tuż za popularnym McDo-
nalds-em.
Aby rozwiązać problem udaliśmy się
do zarządu. I tu zaskoczenie – miła
rozmowa z przedstawicielem wyjaś-
niła wszelkie wątpliwości. Droga zo-
stanie wyremontowana. Jak zapewnił
nas Konrad Janikowski Pełno-

mocnik Dyrektora ds. Rozwoju
– sprawa zostanie rozwiązana do
końca roku. 
I co? I jest!

Wraz z zakończeniem procedur
trwających około półtora miesiąca,
na miejscu pojawili się robotnicy.
Zgodnie z zapewnieniami przedsta-
wicieli OBRUM, masa bitumiczna

szczelnie wypełniła wszelkie nierów-
ności. Mieszkańcy okolicznych bloków
i goście restauracji byli nieco zasko-
czeni zmianami. Interwencja redakcji
w połączeniu ze słownością i zaan-
gażowaniem OBRUM przyniosła za-
mierzony efekt. Życzymy sobie
i mieszkańcom więcej tak sprawnej
i szybkiej finalizacji zgłoszeń. 
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Gliwicki Teatr Muzyczny
powraca w wielkim stylu
Już pod koniec grudnia GTM zapre-
zentuje mieszkańcom swoje odnowione
wnętrza.

Kilkumiesięczny remont dobiegł koń-
ca, teraz trwa wielkie sprzątanie. Mo-
dernizacja kosztowała ponad 3 mln
złotych. Środki pochodziły głównie z
budżetu miasta, jednak również Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego dorzuciło przysłowiowy
„grosz” w postaci 400 tys. dotacji.
Budynek zyskał całkiem nowy strop

i dach nad salą widowni. Przestarzałą
drewnianą konstrukcję zastąpiła nowa
stalowa. Wymieniono także cały sys-
tem wentylacji. To oczywiście nie ko-
niec zmian. W trakcie prac odświe-
żono wnętrza budynku m.in. zamon-
towano nowe drzwi wejściowe, kasy,
wyremontowano toalety oraz Biuro
Obsługi Widzów. GTM został również
przystosowany do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Pojawiły się wygod-
ne podjazdy, które ułatwiają poru-
szanie się po obiekcie. 
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Jak wybrać zdrowe i bezpieczne produkty na Święta?

Karp w galarecie, pieczona
kaczka, pierogi, uszka z grzy-
bami – to tradycyjne dania,
bez których wielu  konsumen-
tów nie wyobraża sobie wigi-
lijnej kolacji. Lepiej przygo-
tować ją samodzielnie ze świe-
żych składników czy wyko-
rzystać gotowe produkty mro-
żone? To indywidualna de-
cyzja, ale warto pamiętać, że
te drugie mają wiele plusów

– są łatwo dostępne, szybkie
w przygotowaniu i najczęściej
równie pożywne jak produkty
świeże.
Jeśli wybieramy mrożonki,
warto zwrócić uwagę na ich
jakość. Jak pokazują wyniki
najnowszej kontroli Inspekcji
Handlowej, zastrzeżenia wzbu-
dziło ponad 30 proc. przeba-
danych partii mrożonych ryb
i blisko 20 proc. pozostałych
mrożonek

Jak wybierać mrożonki?

Niektóre produkty można
przechowywać wiele tygodni
bez utraty ich jakości. Jednak
zakupom tych wyrobów to-
warzyszy pewne ryzyko – jeśli
były źle przechowywane, mog-
ły ulec częściowemu lub cał-
kowitemu rozmrożeniu, a wte-
dy stają się groźne dla naszego
zdrowia. Rozpoznamy je po
zdeformowanych opakowa-
niach lub zawartości sklejonej
w bryłę lodu. W zamrażarce

sklepowej musi znajdować się
termometr – dzięki niemu bę-
dziemy mieć pewność, że pa-
nuje w niej właściwa tempe-
ratura. Produkty głęboko za-
mrożone wymagają właściwe-
go przechowywania także po
zakupie. Najlepiej przenosić
je w specjalnych torbach ter-
moizolacyjnych, a następnie
jak najszybciej umieścić w za-
mrażarce. Etykieta na opako-
waniu poinformuje nas jaka
jest optymalna temperatura
przechowywania produktu (dla
głęboko mrożonego wynosi -
18˚C) i przez ile czasu może
on pozostać zamrożony.

Mrożone ryby

W drugim kwartale 2013 r.
inspektorzy Inspekcji Hand-
lowej przebadali 1022 partii
mrożonych ryb. Ponad 20
proc. z nich nie posiadało wła-
ściwego oznakowania - bra-
kowało m.in. informacji o ilości
glazury, prawidłowej nazwy

gatunku ryby, oznaczenia par-
tii i daty minimalnej trwałości.
Na 321 zbadanych partii w la-
boratorium, 120 nie spełniło
norm jakościowych. Najczę-
ściej kwestionowano zaniżoną
masę ryb mrożonych, zawy-
żoną zawartość glazury np.
przy deklaracji producenta 25
proc. stwierdzono 38 proc.,
niedokładne oprawienie ryb
oraz zlepienie filetów wska-
zujące na wcześniejsze roz-
mrożenie.

O czym pamiętać, kupując
mrożone ryby?

Ryby muszą być odpowiednio
oznakowane. Na każdym opa-
kowaniu czy etykiecie musimy
znaleźć informacje o handlo-
wym oznaczeniu gatunku, me-
todzie produkcji - złowione
w morzu, wodach śródlądo-
wych lub wyhodowane oraz
obszarze połowu. W sprzedaży
znajdują się ryby glazurowane
w otoczce lodu i mrożone czyli

bez glazury. Ryby glazurowane
muszą posiadać na etykiecie
informację o tym ile glazury
zawierają. Im mniej glazury
tym lepiej. Dla ochrony mięsa
ryb przed wpływem środowis-
ka zewnętrznego wystarczy 5
proc. glazury, jej ilość zgodnie
z dobrą praktyką produkcyjną
nie powinna przekraczać 10
proc. Dlatego też w trakcie za-
kupu ryb mrożonych należy
omijać te mocno glazurowane
czyli powyżej 10 procent. Po-
winno się także sprawdzać do-
kładnie skład na etykiecie lub
wywieszce w przypadku ryb
mrożonych oferowanych lu-
zem. W ostatnim czasie na
rynku występuje coraz więcej
ryb mrożonych zawierających
w składzie związki fosforu do-
dawanego w celu związania
wody przez tkankę mięsną
ryby. Wybierając taki produkt
trzeba mieć świadomość, że
tkanki mięsnej ryby będzie
mniej niż w rybach nie zawi-
rających związków fosforu.

Co gdy żywność nie spełnia na-
szych oczekiwań?

Nieświeże mrożonki oraz inną
żywność można reklamować:
paczkowane – w terminie 3
dni od chwili otwarcia, sprze-
dawane luzem – 3 dni od mo-
mentu zakupu. Potrzebny nam
będzie do tego dowód zakupu.
Te same terminy dotyczą pro-
duktów kupionych w Inter-
necie, jednak w przypadku za-
kupu żywności tą drogą nie
mamy prawa do odstąpienia
od umowy.
Wszelkie zastrzeżenia doty-
czące oznakowania, jakości
i bezpieczeństwa produktów
mogą Państwo zgłaszać w wo-
jewódzkich inspektoratach In-
spekcji Handlowej. Ponadto
bezpłatną pomoc w docho-
dzeniu swoich praw uzyskają
Państwo od powiatowych lub
miejskich rzeczników konsu-
mentów. 

Rzecznik Prasowy UOKiK

Małgorzata Cieloch
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