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Zostanie ona uroczyście zapre-
zentowana 20 stycznia w Wilii 
Caro. Do tego czasu z sylwetką 
Benno Nietschego – nauczycie-
la gliwickiego gimnazjum i inny-
mi śląskimi dziejopisarzami za-
poznać się można na wystawie 
„Dawni dziejopisarze górnoślą-
scy”, której wernisaż odbędzie 
się w piątek, 13 stycznia, w 
Zamku Piastowskim o godz. 
16.00. 

Ekspozycja prezentuje dzie-
ła takich historyków, jak np. 
Colmar Grünhagen, Ezechiel 
Zivier, Adolf Harald Stenzel, 
czy Alfons Perlick. Oprócz orygi-
nalnych, bardzo rzadkich ksiąg 
wydanych drukiem, na wieży 
Zamku Piastowskiego znalazły 
się rękopisy, np. „Historische 
Nachrichten zur Geschichte 
der Stadt Tarnowitz” Carla Win-
klera, listy Augustina Weltzela 
czy notatki Artura Trunkhardta. 
Najważniejszy element wy-
stawy to oczywiście jeden z 
nielicznie już zachowanych 
egzemplarzy „Geschichte der 
Stadt Gleiwitz” z 1886 roku, 
czyli „Historia miasta Gliwice” 
Benno Nietschego. 

Dla każdego, kto 
– choćby powierz-
chownie – interesuje 
się historią naszego 
miasta, księga Nie-
tschego jest pierw-
szym adresem, pod 
który należy się udać.
To od niej zaczyna się zwykle 
wędrówki po drogach i bezdro-
żach gliwickich dziejów. Wciąż 
jest cennym źródłem i jednym 
z głównych punktów odniesie-
nia, zarówno dla profesjonal-
nych historyków, jak i amato-
rów przeszłości, co  potwierdza 
ilość cytatów zaczerpniętych 
z „Historii”, przeróbek i pole-
mik, a także licznych plagiatów  
– mówi  dyrektor Muzeum Grze-
gorz Krawczyk. 

Mimo że w następnych ponad 
stu dwudziestu latach, które 
upłynęły od ukazania się dzie-
ła skromnego nauczyciela gli-
wickiego gimnazjum, powstała 
ogromna liczba opracowań 
historycznych poświęconych 

20 stycznia 2012 roku,  godzina 1700 

Uroczysta prezentacja książki
Willa Caro

od 13 stycznia do 15 kwietnia 2012 roku 
Wystawa czasowa

„Dawni dziejopisarze górnośląscy”
Zamek Piastowski

Benno Nietsche
HISTORIA MIASTA GLIWICE

Po raz pierwszy w języku polskim

Książka do nabycia w Centrum Informacji – Kino Bajka oraz w Willi Caro.

Historia miasta Gliwice

Po dwu latach przygotowań do rąk 
czytelników trafia legendarna pozycja 
– „Historia miasta Gliwice” autorstwa 
Benno Nietschego.  Ta potężna mo-
nografia z 1886 roku, która w języku 
polskim ukazuje się po raz pierwszy, 
jest jedynym, jak dotąd, autorskim za-
rysem dziejów Gliwic.

Gliwicom, nikt dotąd nie podjął 
wyzwania, które rzucił Nietsche 
i nie poważył się na próbę sa-
modzielnego zsyntetyzowania 
bogatej przeszłości miasta. 
Otwarciu wystawy „Dawni dzie-
jopisarze górnośląscy” w Zam-
ku Piastowskim towarzyszyć 
będzie prezentacja najnowsze-
go Rocznika wydanego przez 
Muzeum w Gliwicach.

-------------------------------------------------
13 stycznia 2012, Za-
mek Piastowski, godz. 
16.00
Otwarcie wystawy Dawni 
dziejopisarze górnoślą-
scy i promocja najnow-
szego Rocznika Muzeum 
w Gliwicach 

Wystawa dostępna bę-
dzie dla zwiedzających 
od 13 stycznia do 15 
kwietnia
Organizator: Muzeum w 
Gliwicach
Wstęp wolny, ilość 
miejsc ograniczona. 

20 stycznia 2012, Wil-
la Caro, godz. 17.00 
Uroczysta prezentacja 
Historii miasta Gliwice  
– klasycznej monogra-
fii Benno Nietschego,  
wydanej po raz pierwszy 
w języku polskim. 
Organizator: Muzeum w 
Gliwicach
Wstęp wolny, ilość 
miejsc ograniczona.

Dokończenie ze str. 1

Przypomnijmy, stawki za prze-
jazd autostradą ustalono już 
w zeszłym roku. Według ofi-
cjalnej wersji, wyniosą one 20 
groszy za kilometr dla samo-
chodów osobowych i 10 gr dla 
motocykli. Podróż z Gliwic do 
Wrocławia wyniosłaby zatem 
około 30 zł. W ostatnim cza-
sie pojawiły się jednak donie-
sienia o możliwej obniżce tych 
stawek. Według nowych pro-
pozycji, opłaty miałyby zostać 
zmniejszone o połowę. Tak 
więc za przejazd samochodem 
osobowym kierowcy zapłacili-
by 10, a motocykliści 5 groszy 
za kilometr.

- Wszystko zależy od uzgod-
nień międzyresortowych. Cze-
kamy na odpowiednią ustawę. 
Miejmy nadzieję, że stawki zo-
staną obniżone - powiedział w 
rozmowie z „Gazetą Miejską” 
Artur Mrugasiewicz z biura 
prasowego Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad.

Czy po zmianie na stanowisku 
ministra infrastruktury – Ceza-
rego Grabarczyka zastąpił Sła-
womir Nowak – nastąpiła rów-
nież nieoczekiwana zmiana 
koncepcji i stanowisko rządu 
w  sprawie biletów zerowych? 
Pozostaje mieć nadzieje, że 
to tylko efekt organizacyjne-
go bałaganu, i że „zerówki” 
jednak zostaną wprowadzone. 

Jedno jest pewne – ustano-
wienie opłat na miejskich od-
cinkach autostrady spowodo-
wałoby zwiększenie natężenia 
ruchu na drogach lokalnych. 
Najbardziej narażona będzie 
ulica Pszczyńska, która już te-
raz często bywa zakorkowana.

To nie jedyna zła nowina dla 
kierowców korzystających z 
autostrady. 

Nieubłaganie zbliża 
się termin rozpoczęcia 
pobierania opłat przy 
bramkach na autostra-
dzie A4. Za przejazd na 
odcinku Gliwice  
- Wrocław zapłacimy 
pod koniec marca lub  
z początkiem kwietnia.

Przypomnijmy, początkowo 
bramki miały zostać urucho-
mione z dniem 1 stycznia bie-
żącego roku. Tak jednak się 
nie stało. Powodem były opóź-
nienia konsorcjum firm Egis i 
Strabag,  odpowiadającego za 
budowę punktów pobierania 
opłat.

- Musimy wziąć też pod uwagę, 
że nie chodzi tylko o bramki. 
Trzeba też zadbać o system 
telefonów alarmowych oraz 
bazy utrzymania zimowego – 
tłumaczy Artur Mrugasiewicz z 
GDDKiA.

Zła wiadomość, jaką niewąt-
pliwie dla jednych jest uru-
chomienie płatnych bramek, 
to dobra nowina dla drugich. 
Zwłaszcza dla tych szukają-
cych pracy. Austriacka firma 
Kapsch, która będzie zarzą-
dzać punktami z bramkami, 
zatrudni przy obsłudze auto-
strady nawet do 200 osób. 

Jak zapewnia GDDKiA, bramki 
są już prawie gotowe. Płatno-
ści również wydają się nieunik-
nione. Pozostaje tylko mieć 
nadzieję, że szefowie resortów 
się porozumieją i wprowadzą 
bardziej przyjazny kierowcom, 
tańszy cennik. Warto też przy-
pomnieć, że stawki zapropo-
nowane na odcinku Gliwice 
– Wrocław są znacznie niższe 
od tych na odcinku Katowice 
– Kraków. Zarządcą tego frag-
mentu autostrady A4 jest fir-
ma Stalexport Autostrada Ma-
łopolska, która może narzucić 
droższy cennik. 
Dotychczas, podróż 60-kilo-
metrowym odcinkiem z Ka-
towic do Krakowa, wynosiła 
16 zł. Jednak najprawdopo-
dobniej od marca, stawka ta 
wzrośnie o złotówkę, a więc 
uiszczając opłatę na dwóch 
bramkach zapłacimy aż 18 zł. 
Jak zatem łatwo wyliczyć, w 
praktyce wychodzi to około 30 
groszy za kilometr. 

Michał Pac Pomarnacki

Zerowe stawki? 
Nie wiadomo


