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Dokończenie ze str. 1

Przez prawie dwa lata Przed-
siębiorstwo Inżynieryjno-Bu-
dowlane Budecon nie ujaw-
niało informacji dotyczących 
planów zagospodarowania 
terenu, na którym ostatnio po-
jawiły się maszyny budowlane. 
Budecon specjalizuje się m.in 
w budowach obiektów przemy-
słowych, hal sklepowych czy 
budynków mieszkalnych.

Firma weszła  
w posiadanie te-
renu w 2011 roku, 
nabywając działkę 
od spółki Tramwaje 
Śląskie za prawie  
3 mln zł. 
Co ciekawe, w przetargu wzięło 
również udział miasto Gliwice, 
które zaoferowało zbyt niską 
cenę za działkę o powierzchni 
6400 metrów kwadratowych.

Biedronka na pętli
 – W miejscu po dawnej pętli 
powstanie sklep sieci Biedron-
ka. Póki co, nie możemy ujaw-
nić informacji, kiedy zostanie 
zakończona budowa – dowie-
dzieliśmy się w firmie Budecon 
z Sosnowca.

Bardziej tajemniczo brzmi 
stanowisko spółki Jeronimo 

Martins Polska, właściciela 
sieci sklepów dyskontowych 
Biedronka.

 – Zgodnie z polityką firmy, 
informacje o nowych placów-
kach naszej sieci udostęp-
niamy dopiero po ich urucho-
mieniu. Obecnie w Gliwicach 
posiadamy 16 sklepów. Przy 

okazji pragniemy podkreślić, 
że plany rozwoju sieci Bie-
dronka w dużych i średnich 
miastach są wpisane w naszą 
strategię – informuje nas biu-
ro prasowe Jeronimo Martins 
Polska.

Wydaje się, że 
głównym atutem 

planowanej Bie-
dronki będzie loka-
lizacja. 
W tym rejonie Gliwic nie ma 
żadnego supermarketu, a naj-
bliższe większe sklepy znajdu-
ją się przy ul. Andersa i Wie-
czorka. 

(mpp)

Podczas wizyty we wspomnia-
nym muzeum, zwiedzający 
będą mogli zobaczyć m.in. nie-
zwykłą instalację stworzoną 
przez gliwicką spółkę i3D.

 – Robiliśmy dla muzeum 
w Hongkongu wizualizację 
dzieła z XIX wieku przedsta-
wiającego historię Morza Połu-
dniowochińskiego – tłumaczy 
Paweł Potkowa ze spółki i3D. 

Cenne malowidło, którego ory-
ginału – ze względu na ochronę 
dzieła – Hong Kong Maritime 
Museum nie może udostęp-
niać zwiedzającym, zostało 
nie tylko odtworzone w postaci 
fotorealistycznych wizualizacji, 
ale także „ożywione”. 

Nad projektem pracowała 
międzynarodowa ekipa spe-
cjalistów.
 – To byli profesorowie, eks-
perci z uczelni międzynarodo-
wych. Skanowaniem dzieła 
zajmował się profesor z uni-
wersytetu w Kioto, w projekcie 
brał udział także Jeffrey Shaw 
– dziekan Akademii Sztuk 
Pięknych w Hongkongu (Scho-
ol of Creative Media), jest on 
również autorem wielu świato-
wej klasy dzieł artystycznych. 
Były to także osoby z kadry 
naukowej związane z muze-
alnictwem, a także nasi pra-
cownicy, którzy są ekspertami 
z dziedziny animacji i zapew-

niali wsparcie techniczne tych 
wszystkich pomysłów, które 
wychodziły z Hongkongu i Ja-
ponii – dodaje Paweł Potkowa.

Na własnej skórze 
o wyjątkowości tego 
dzieła będą mogli się 
przekonać zwycięzcy 
loterii zakupowej organi-
zowanej przez Centrum 
Handlowe Forum. 
 – Nagrodą główną w tej lote-
rii jest właśnie wycieczka do 
Hongkongu. Odkryliśmy wspól-
ny trop, że firma z Gliwic, firma 
technologiczna, która zajmu-
je się produkowaniem m.in. 
oprogramowania i wysokiej ja-
kości rozwiniętych programów 
informatycznych ma w swoim 
dorobku również prace dla 
jednego z hongkongskich mu-
zeów – wyjaśnia Marek Thorz, 
reprezentujący C. H. Forum. 

Rozstrzygnięcie loterii nastąpi 
21 kwietnia.  (kk)

Z Gliwic do 
Hongkongu
Wizyta w Maritime Museum z siedzibą 
w Hongkongu będzie jednym z elementów 
podróży, w jaką wybiorą się zwycięzcy loterii 
zakupowej organizowanej przez Centrum 
Handlowe Forum.

Szpital w stanie 
krytycznym?
Protest pod budynkiem Ratu-
sza rozpoczął się w czwartek 
o godzinie 15.00. Godzinę wy-
brano nieprzypadkowo – o tej 
samej porze rozpoczęła się 
sesja Rady Miejskiej, na któ-
rej obecny był także prezydent 
Gliwic Zygmunt Frankiewicz. 
Niedługo potem organizatorzy 
protestu złożyli petycję, pod-
pisaną przez około 400 osób, 
na ręce Zbigniewa Wygody, 
przewodniczącego Rady Miej-
skiej.

Uczestnicy prote-
stu podkreślali, że 
celem akcji nie jest 
uzyskanie podwyżek 
wynagrodzeń, a po-
prawienie stanu wy-
posażenia placówki.

Akcja zatytułowana jest „Naj-
pierw szpital, potem Podium”, 
gdyż zdaniem protestujących, 
priorytetem miasta powinno 
być zapewnienie mieszkańcom 
opieki medycznej, a nie realizo-
wanie kosztownych inwestycji. 

 – Nie oznacza to, że jeste-
śmy przeciwko Podium. Ale 
najpierw powinniśmy zadbać 
o gliwickie szpitale, które są 
w strasznej kondycji finanso-
wej – powiedziała mediom 
Bożena Bigoś ze związku za-

wodowego pielęgniarek i po-
łożnych.

Jak na czwartkowy protest 
zareagowano w gliwickim ma-
gistracie? 

 – Prezydent nie miał okazji 
zapoznać się z petycją, gdyż 
została ona złożona na ręce 
przewodniczącego Rady Miej-
skiej. Jeżeli przewodniczący 
uzna za stosowne przekaza-
nie pisma prezydentowi, to 
na pewno tak zrobi – wyjaśnia 
Marek Jarzębowski, rzecznik 
prasowy prezydenta Gliwic.

Jak dodaje Jarzębowski, od 
czasu sprywatyzowania szpi-

tala w 2008 roku, dofinan-
sowanie placówki z miasta 
wyniosło 12 mln zł. 
 – To nie wszystko. Proszę 
mieć na uwadze, że gliwicki 

samorząd spłacił też prawie 
20 mln zł długu szpitala przy 
ul. Kościuszki – podkreśla 
rzecznik prezydenta.

(mpp)

 – Mamy ogromne długi i zwracamy się do miasta o pomoc. Oczekujemy od władz 
miejskich zainteresowania szpitalem – apelowali w czwartek przedstawiciele 
związku zawodowego pielęgniarek i położnych ze szpitala przy ul. Kościuszki.


