Ruszyła procedura przetargowa na przebudowę i rozbudowę stadionu przy ul. Okrzei. Informacja o przetargu ukazała się 23 marca. Otwarcie ofert nastąpi 21 kwietnia
o godzinie 11.00.

W tym dniu oferty zostaną
sprawdzone pod względem
formalnym. Na decyzję komisji przetargowej, która wskaże najkorzystniejszą ofertę,
poczekamy około 7 dni.
Jak mówi Marek Jarzębowski, rzecznik prasowy prezydenta, istotnym czynnikiem
przy wyborze oferenta będzie
oczywiście cena.
- Mamy przykłady
z dużych inwestycji, w
których kwota wyjściowa
i ta, ostatecznie przyjęta,
różniły się nawet o 40 proc.
Mamy nadzieję, że i
w przypadku budowy stadionu uda nam się zrealizować tę inwestycję za niższą
kwotę. Powodem może być
choćby utrzymująca się niska
cena materiałów budowlanych. W budżecie miasta na
ten cel zagwarantowano 71
mln zł.
Zgodnie ze specyfikacją prze-

targową, prace mają być wykonywane w dwóch etapach.
W pierwszym przewidziano m.
in. budowę 3-kondygnacyjnego
budynku klubowego, montaż
zadaszonych trybun, wykonanie podgrzewanej murawy płyty głównej stadionu o wymiarach 105x68 m oraz boiska
treningowego o nawierzchni

ze sztucznej trawy.
W drugim etapie zbudowany
zostanie parking. Wartość
zamówienia to 18 mln euro.
Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, to pierwszy, zasadniczy etap prac, zgodnie z

przyjętym harmonogramem,
ma zakończyć się w lipcu
2011 r. Całość natomiast będzie gotowa za 31 miesięcy.
Zdaniem specjalistów, nie
jest to termin „wyżyłowany”
i pozwala na spokojne ukończenie takiej inwestycji. Oczywiście może się zdarzyć, że
oferent zrobi to wcześniej.
Jarzębowski jako przykład podaje firmę

Skanska, która
buduje basen
w Sośnicy, przy ul.
Dzionkarzy.
Wszystko wskazuje na to, że
inwestycja zostanie ukończona wcześniej niż w przyjętym
terminie 18 miesięcy. (nd)

Targi o dobrego ucznia
Liceum, technikum czy
może szkoła zawodowa?
Przed tą trudną decyzją
co roku stają uczniowie
trzecich klas gimnazjów.
W wyborze szkoły od
7 lat starają się pomóc
organizatorzy Targów
Edukacyjnych, które
w tym roku odbyły się
23 i 24 marca.
Odnaleźć się w gąszczu ofert
jest bardzo trudno. Każda
szkoła próbuje zwrócić na
siebie uwagę. Kolorowe stroje, pokazy robotów czy taniec
– to tylko niektóre z pomysłów,
mających przyciągnąć nowych
uczniów.
Dariusz Postek z
Zespołu Szkół Specjalnych Zawodowych
uważa, że tego typu
imprezy są bardzo potrzebne.
- My zajmujemy się
kształceniem młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i taka
młodzież tutaj także przychodzi. U nas młodzi ludzie znajdą pełną gamę zawodów, w
których mogą się wykształcić
– mówi.
Targi odbywają się na sali
sportowej ZSŁ, jak mówi dyrektor tej szkoły, impreza to

Fot. Adam Łakomy

korzyść zarówno dla uczniów,
którzy mogą wybrać dla
siebie szkołę, ale również dla szkół, które
mogą powalczyć o dobrego ucznia.
- Moim zdaniem trzeba
umieć pracować zarówno z tym uczniem, który
jest bardzo dobry, jak
i z tym, który jest średni bo
wiadomo, że na tych dwóch poziomach bazują szkoły średnie
– mówi Krzysztof Szczęśniak.
Urząd Miasta wychodzi naprzeciw potrzebom uczniów i ich
rodziców.
- W tej chwili ukazuje się mały
poradnik z SzOK-ami, czyli
Szkolnymi Ośrodkami Kariery,

w którym gimnazjaliści znajdą
wszystkie podstawowe informacje o szkołach – mówi Renata Caban, wiceprezydent
Gliwic.
Remigiusz Budka jest w 3
klasie gimnazjum, w przyszłości chciałby zostać weterynarzem.
- Ja na pewno wybiorę jakieś
liceum ogólnokształcące z
rozszerzoną biologią. Mój
brat poszedł do zawodówki
i kształcił się jako blacharz,
dziś ma dobrze płatną pracę
– mówi.
Organizatorem Targów Edukacyjnych jest Rada Dyrektorów
Gliwickich Szkół Publicznych.
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Powoli zaczyna
siê wype³niaæ lista
potencjalnych kandydatów na fotel
prezydenta Gliwic.
Przed nimi nie lada
wyzwanie bo wygraæ
z rz¹dz¹cym ju¿
4 kadencje Zygmuntem Frankiewiczem
bêdzie na pewno
bardzo trudno.
To, ¿e obecny prezydent
bêdzie startowa³ po raz kolejny, wiadomo ju¿ od dawna. Wœród mieszkañców
czêsto s³ychaæ by³o opinie,
¿e oddaj¹ swój g³os na Frankiewicza, bo nie ma lepszego
kandydata. Faktycznie dot¹d

nie mia³ on powa¿nego rywala. W tym roku zapowiada siê
jednak bardzo ciekawa kampania wyborcza.

1998-2001 pe³ni³ on funkcjê
Radnego Rady Miejskiej w
Gliwicach. Od 2001 do 2005
r. by³ Pos³em na Sejm RP.

Do walki o prezydencki fotel na pewno stanie gliwicki
przedsiêbiorca i by³y prezes
Piasta, Jacek Krzy¿anowski,
popierany
przez
Forum
Mieszkañców Gliwic.

Najwiêkszym
zagro¿eniem
dla Frankiewicza mo¿e natomiast okazaæ siê kandydat Platformy Obywatelskiej. Jak siê nieoficjalnie
dowiedzieliœmy, z ramienia PO na ten urz¹d ma
kandydowaæ Krystyna Szumilas, obecnie sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji
Narodowej.

W wyborcze szranki ponownie postanowi³ stan¹æ pose³
PiS Aleksander Ch³opek.
- Jednak o tym czy to ja bêdê
kandydatem
ostatecznie
zadecyduje lokalne Prawo
i Sprawiedliwoœæ - mówi³
Ch³opek.

Na horyzoncie pojawi¹ siê
zapewne kolejni kandydaci,
jednak raczej nie bêd¹ w stanie zdobyæ znacz¹cej iloœci
g³osów. (flu)

SLD prawdopodobnie wystawi Marka Widucha. W latach

Spoœród dziewiêciu z³o¿onych wniosków o dofinansowanie, zatwierdzony zosta³ Miejski System
Informacji Przestrzennej, rozbudowa œcie¿ek rowerowych na terenie miasta, opracowanie mapy akustycznej Gliwic oraz sieæ nowoczesnych pracowni
przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich
placówkach kszta³cenia ponadgimnazjalnego.
Kolejne trzy wnioski s¹ w trakcie oceny. Samorz¹d zapowiada, ¿e zamierza ubiegaæ siê o
kolejne fundusze europejskie
na realizowane projekty.
Jednym z programów, w ramach którego mo¿na staraæ
siê o unijn¹ pomoc jest Regionalny Programu Operacyjny Województwa Œl¹skiego

Chodzi o modernizacjê kompleksu sportowego przy Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Unii Europejskiej
w Gliwicach i modernizacjê
warsztatów szkolnych i zaplecza dydaktycznego z przystosowaniem do potrzeb
uczniów niepe³nosprawnych
w Zespole Szkó³ Ekonomiczno-Us³ugowych w Gliwicach.

na lata 2007-2013. Chodzi
m. in. o budowê nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej „Podium” i tworzenie
spo³eczeñstwa informacyjnego w subregionie centralnym
województwa œl¹skiego.

Powodem nieprzyznania dotacji by³o wyczerpanie œrodków
dostêpnych w ramach tego
konkursu z uwagi na bardzo
du¿¹ liczbê z³o¿onych wniosków.
(flu)

Dwa przedsiêwziêcia nie
otrzyma³y jednak dofinansowania.

Pijana matka upuœci³a dziecko
GLIWICE. Pijana
kobieta nios³a na
rêkach 11-miesiêczn¹
córeczkê. W pewnej
chwili dziecko wypad³o
jej z r¹k i uderzy³o
o chodnik.

R

Na szczêœcie dziewczynka
nie odnios³a powa¿niejszych
obra¿eñ. Matkê zatrzyma³a policja, a dziecko przewieziono do
Domu Ma³ego Dziecka przy ul.
Jagielloñskiej w Gliwicach.
Policjanci przybyli na miejsce
zdarzenia, ul. G³ogowsk¹ w
Soœnicy, po uzyskaniu anonimowej telefonicznej informacji od poruszonych sytuacj¹
mieszkańców.
S³aniaj¹ca siê na nogach kobieta, próbowa³a dotrzeæ z
dzieckiem na rêkach do rodzinnego Zabrza. T³umaczy³a policjantom, ¿e nic siê nie sta³o,
wiêcej, chcia³a kontynuowaæ
wyprawê.
Dla dobra i bezpieczeñstwa
dziecka funkcjonariusze zdecydowali siê na zatrzymanie
kobiety w Izbie WytrzeŸwieñ. Po

osobom, które widz¹c zachowanie nieodpowiedzialnej matki,
natychmiast zareagowa³y – byæ
mo¿e dziêki ich reakcji ocalono
¿ycie lub zdrowie maluszka.

zbadaniu 29-letniej zabrzanki
okaza³o siê, ¿e kobieta mia³a
w organizmie ponad 2 promile
alkoholu.
Policja dziêkuje anonimowym

E

K

L

A

M

A

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

