Przyspieszenie
na A1

GLIWICE. A¿ 30 tysiêcy złotych nagrody mo¿e
otrzymaæ autor zwyciêskiego projektu na wygl¹d przestrzeni restauracyjnej w Centrum Handlowym Forum.

Restauracja
z konkursu
G³ówna nagroda to 30.000
z³otych oraz udzia³ w pracy
nad projektem w wybranej
do tego celu pracowni architektonicznej.
Laureat
drugiego miejsca otrzyma 15.000, a trzeciego
– 5.000. Kapitu³a konkursu
wyró¿ni tak¿e dwie kolejne
osoby.

Ich zadaniem bêdzie stworzenie miejsca nawi¹zuj¹cego do przestrzeni miejskiej wraz z elementami
zieleni. Termin zg³aszania
prac up³ywa z koñcem
kwietnia 2009 roku.
Konkurs odbywa siê pod
has³em „FORUM Gliwic”.
Zadaniem m³odych architektów jest zaprojektowanie czêœci gastronomicznej
oraz okreœlenie standardów
dla najemców poszczególnych lokali, wykorzystuj¹c
elementy
zieleni
oraz

Rusza budowa autostrady
A1 na odcinku Maciejów
- Soœnica. W gmachu Sejmu Œl¹skiego
uroczyœcie podpisano umowê w tej sprawie.

konsorcjum firm: POLIMEX-MOSTOSTAL S.A, DOPRASTAV a.s., EUROVIA POLSKA
S.A. i Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych i Mostowych
Kêdzierzyn KoŸle.

jednoczeœnie nowoczesn¹
infrastruktur¹.
- Postanowiliœmy doceniæ
potencja³ m³odych architektów i daæ szansê realizacji ciekawych pomys³ów.
Jesteœmy bardzo otwarci na ich wyobraŸniê i z
niecierpliwoœci¹ czekamy
na efekty pracy - mówi.

przestrzeni miejskiej. Powierzchnia zostanie podzielona miêdzy 3-5 najemców,
którzy ju¿ jesieni¹ zajm¹
zaprojektowane dla nich lokale. Ogó³em, do dyspozycji
studentów jest ok. 1000
m² powierzchni ³¹cznie z
dwoma antresolami.

Do wziêcia udzia³u
w konkursie zaproszono studentów
studiów dziennych
oraz podyplomowych Wydzia³u
Architektury Politechniki Œl¹skiej.

GLIWICE. ZABRZE.

W województwie œl¹skim autostrada A1 liczy 166,8 km. W
tej chwili trwaj¹ prace na odcinku od Soœnicy do granicy z
Czechami. Pierwsze fragmenty autostrady zostan¹ oddane
do ruchu jeszcze w tym roku
- bêd¹ to: Wêze³ Soœnica oraz
odcinek od Soœnicy do Be³ku.
Dwa kolejne Be³k-Œwierklany
i Œwierklany-Gorzyczki maj¹
byæ gotowe w 2010 roku.

Wszyscy studenci wydzia³u,
którzy chcieliby wzi¹æ udzia³
w konkursie, proszeni s¹
o zg³oszenie siê w sekretariacie dyrekcji Centrum
Handlowego FORUM w
Gliwicach (2 piêtro), gdzie
uzyskaj¹ niezbêdne dokumenty i za³o¿enia konkursu. Termin przyjmowania
zg³oszeñ up³ywa 10 marca.
Gotowe koncepcje nale¿y
sk³adaæ w dziekanacie
Studiów
Podyplomowych
Wydzia³u Architektury (pokój 105) do koñca kwietnia. (nd)

Jak wyjaœnia
Agnieszka
Mielcarz, dyrektor Centrum Handlowego FORUM,
czêœæ restauracyjna ma
mieæ miejski, przyjazny
charakter, ma nawi¹zywaæ
do tradycji Gliwic, bêd¹c

Bêd¹ zwolnienia
w Oplu

GLIWICE. Dyrekcja General
Motors Manufacturing Poland
poinformowa³a zwi¹zki zawodowe
o planowanych zwolnieniach grupowych w Oplu. Informacjê tê
podano kilka dni po tym, jak Opel przej¹³ 260 pracowników pracuj¹cych do tej pory dla niemieckiej firmy Sils Centre Gliwice.

Na poniedzia³kowych konsultacjach ze zwi¹zkami zawodowymi konkretnej liczby osób,
które strac¹ pracê jeszcze
nie przedstawiono. Dyrekcja
zapowiada, ¿e dla osób które
strac¹ pracê, przygotowano
specjalny program tzw. outplacement, czyli pomoc w
znalezieniu nowego zatrudnienia oraz szkolenia. Pomoc oferowa³aby firma Work

Zmiany wynikaj¹ z rozwi¹zania
przez GMMP umowy z firm¹
SCG a przejœcie do Opla by³o
dla pracowników SCG szans¹,
by nie straciæ pracy.
Zaledwie kilka dni po przyjêciu
nowych pracowników, dyrekcja GMMP poinformowa³a
zwi¹zki zawodowe o planowaR
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Odcinek ma byæ gotowy w
lipcu 2011 roku. Wartoœæ
kontraktu to 1 mld 097 mln
z³. Wykonawc¹ robót jest

Ulica prof. Zbigniewa Religi
ZABRZE. W Zabrzu
bêdzie ulica prof.
Zbigniewa Religi.
O nowej nazwie ulicy w centrum miasta poinformowa³a
w poniedzia³ek
prezydent Zabrza
- Ma³gorzata Mañka-Szulik.

Service. Zwolnieñ grupowych
mo¿na spodziewaæ siê prawdopodobnie ju¿ w kwietniu.
Wybudowana
10
lat
temu
gliwicka
fabryka
„Opel” wci¹¿ jest jedn¹ z
najnowoczeœniejszych w Europie. Obecnie daje zatrudnienie 2,7 tys. osób, a ³¹cznie
z firmami wspó³pracuj¹cymi
jest to ok. 20 tys. pracowników. W zwi¹zku z kryzysem,
od pocz¹tku roku fabryka
„zaliczy³a” 17 dni postojowych.

nych zwolnieniach grupowych.
Nieoficjalnie mówi siê, ¿e
zwolnionych mo¿e byæ oko³o
250 pracowników.

Od niemieckiego kooperanta Sils Centre Gliwice, Opel
przej¹³ m.in. obs³ugê lini
monta¿u drzwi i kokpitów,
podmonta¿ czêœci i gospodarowanie pustymi opakowaniami.

W uroczystoœci uczestniczyli m.in. wojewoda Zygmunt £ukaszczyk, parlamentarzyœci i przedstawiciele samorz¹dów. Podpisy
pod umow¹ z³o¿yli Konrad
Jaskó³ka, prezes POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. i Krzysztof Raj, dyrektor Oddzia³u
Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w Katowicach. (bo)

œrodowiska. W celu zabezpieczenia mieszkañców pobliskich osiedli przed ha³asem
wybudowane zostan¹ ekrany
akustyczne o d³ugoœci 2 650
metrów.

Odcinek Maciejów – Soœnica
ma d³ugoœæ 6,57 km. Projekt
przewiduje
budowê
dwóch jezdni, po trzy pasy
ruchu oraz pasa awaryjnego. W ramach inwestycji
powstan¹ m.in. dwie estakady, osiem wiaduktów, trzy
przejœcia dla zwierz¹t, mury
oporowe, kanalizacja deszczowa i urz¹dzenia ochrony

Prof. Zbigniew Religa przez
wiele lat by³ zwi¹zany
z Zabrzem – tu odniós³
najwiêksze zawodowe sukcesy. Zmar³y w niedzielê
znakomity lekarz bêdzie patronem ulicy znanej do tej
pory jako ulica Bytomska.
Wybór nie jest przypadkowy

– mieœci siê przy niej zabytkowy budynek Huty Zabrze,
który po odnowieniu bêdzie
miejskim ratuszem – sercem miasta.
Zabrze

po¿egna

Religê w œrodê o godz.
18.00
w
miejscowym
koœciele
pod
wezwaniem œw. Anny. Zmar³ego
po¿egnaj¹ m.in. zabrzañscy
lekarze, samorz¹dowcy i
mieszkañcy.

prof.

Katarzyna Kowal
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