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W sprawę wydzielenia gliwickiej on-
kologii zaangażowało się wielu posłów
z województwa śląskiego, władze Gli-
wic oraz regionu. Powołano nawet
Stowarzyszenie na rzecz utworzenia
Śląskiego Instytutu Onkologii w Gli-
wicach. 2 marca br., z inicjatywy mar-
szałka Wojciecha Saługi i ówczesnego
p.o. dyrektora Instytutu prof. Leszka
Miszczyka odbyło się spotkanie z par-
lamentarzystami. Wszyscy zgroma-
dzeni wyrazili wówczas poparcie dla
inicjatywy wydzielenia gliwickiego
oddziału. Niezwykle ważnym rezul-
tatem było wspólne oświadczenie na
rzecz utworzenia niezależnego Insty-
tutu Onkologii w Gliwicach, które,
zgodnie z zapowiedzią posłanki PiS
Barbary Dziuk, miało zostać nie-
zwłocznie przekazane ministrowi zdro-
wia Konstantemu Radziwiłłowi. 

Pod koniec kwietnia w Ministerstwie
Zdrowia odbyła się rozmowa na naj-
wyższym szczeblu—minister zdrowia
Konstanty Radziwiłł oraz szefowa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Beaty Kempy spotkali się z przedsta-
wicielami gliwickiego Instytutu On-
kologii.

Pojawiła się złudna nadzieja, że to
właśnie decydujący krok w stronę
uniezależnienia się gliwickiej placówki.
Minister zdrowia zagwarantował, że
to koniec z przesyłaniem pieniędzy
z Gliwic do pozostałych dwóch ośrod-
ków. Przypomnijmy, że dotychczas
z wypracowanych przez gliwicką on-
kologię środków przekazano placów-
kom w Warszawie i Krakowie około
82,6 mln zł. Nie padła jednak żadna
deklaracja o wydzieleniu gliwickiej
onkologii. 29 kwietnia, w wyniku na-
głej decyzji, powołano nowego dy-
rektora – prof. Krzysztofa Składow-
skiego — profesor urodził się 17 wrześ-
nia 1960 roku w Ostrowcu Święto-
krzyskim, jest absolwentem Wydziału
Lekarskiego w Katowicach ŚUM. Od
30 lat mieszka w Gliwicach. od 1985
roku nieprzerwanie pracuje w gliwic-
kim Centrum Onkologii. Od 1993
roku jest specjalistą radioterapii on-
kologicznej, od 1997 roku kieruje
I Kliniką Radioterapii (obecnie I Kli-
niką Radioterapii i Chemioterapii)

Wszystko stało się jasne 5 maja –
Lekarz naukowiec nie może ulegać
złudzeniom, musi je demaskować

i ostrzegać innych. Nie mogę więc
pozwolić na lekkomyślne narażanie
naszych pacjentów na eksperyment,
którego nikt w Polsce jeszcze nie prze-
rabiał – napisał w oświadczeniu, które
przekazano dziennikarzom podczas
czwartkowej konferencji, prof. Skła-
dowski. — Stoję na stanowisku za-
chowania najlepszych standardów
leczenia i prowadzenia badań nau-
kowych, a to zapewnia tylko nieza-
kłócona i nieprzerwana działalność
w ramach oddziału centrum onko-
logii instytutu – powiedział w trakcie
spotkania nowy dyrektor gliwickiej
onkologii.  

Bardziej zastanawiająca była jednak
wypowiedź szczęśliwej posłanki Bar-
bary Dziuk, która towarzyszyła no-
wemu dyrektorowi w czwartkowej
konferencji —Cieszę się i jest to radość
wielka, bo dzisiejszy dzień jest his-
torycznym dniem, kiedy podkreślamy
wspólnie z dyrekcją jak i profesorami,
że to co zamierzaliśmy osiągnęliśmy. 

Wróćmy na chwilę do spotkania,
które odbyło się w marcu. Wówczas
posłanka PiS Barbara Dziuk ramię w

ramię z Marszałkiem Wojciechem
Saługą, pozowała do zdjęcia z kartką,
na której widniało hasło #TAK dla
SlaskiejOnkologii — Cieszę się, że w
tak ważnej dla mieszkańców woje-
wództwa śląskiego sprawie działamy
ponad podziałami – komentowała
wtedy posłanka Dziuk. 

Nie minęły dwa miesiące, a z ust Bar-
bary Dziuk padają zgoła odmienne
słowa —Wiele razy słyszeli państwo
wypowiedzi pana Marszałka Woje-
wództwa Śląskiego odnośnie do dzia-
łań odłączenia tej instytucji od matki,
czyli od Warszawy. Jednoznacznie
podkreślam, teraz wypowiadam się
jako polityk, aby pan marszałek zajął
się swoimi instytucjami, którymi za-
rządza, które mają wiele problemów.
Wnioski nasuwają się same...

Profesor Krzysztof Składowski, prze-
konuje, że to właśnie o autonomię fi-

nansową. chodziło. Jego zdaniem
działania zmierzające do oddzielenia
się gliwickiej onkologii są niebez-
pieczne. Nowy dyrektor argumentuje
swoje stanowisko m.in. ryzykiem utra-
ty lub ograniczeniem kontraktowania
usług z NFZ, zanikiem działalności
naukowej we wszystkich oddziałach
COI czy utratą statusu instytutu ba-
dawczego na rzecz zwykłego szpitala
onkologicznego. 

Większość czuje się chyba rozcza-
rowana takim obrotem spraw. Wszyst-
kie działania zmierzały przecież w stro-
nę samodzielności COI w Gliwicach.
Dyrektor Składowski zapewniał jednak,
że w gliwickiej placówce panuje dobra
atmosfera. Pozostaje jedynie nadzieja,
że Minister Zdrowia dotrzyma słowa
i skończy się praktyka łatania cudzych
budżetów z pieniędzy wypracowanych
przez Onkologię w Gliwicach. Pozostaje
jednak niedosyt, walczono przecież
o autonomię –nie tylko finansową. 
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W ostatnim czasie wszystko wskazywało na to, że gliwicka onkologia stoi przed realną
szansą, by uniezależnić się od warszawskiej centrali. -Mamy dość odgórnego sterowania
gliwickim oddziałem na niekorzyść Instytutu – „grzmiała” jeszcze w październiku ubiegłego
roku nasza onkologia. Tak zaczęła się kilkumiesięczna batalia o niezależność. Nie obyło
się oczywiście bez ofiar - od października doszło już przecież do dwóch „wymian” na sta-
nowisku dyrektora...

Budynek Poczty Głównej w Gliwicach
przy ul. Górnych Wałów przejdzie ge-
neralny remont, a ponadto będą tam
również dostępne inne usługi.

Budynek został kupiony przez firmę
DL Invest Group z Katowic. Nowy
inwestor planuje przeznaczyć blisko
30 mln złotych na modernizację
obiektu. Celem będzie m.in. rekon-
strukcja historycznego stylu budynku
oraz stworzenie centrum biurowo-
usługowego.

Budynek ma ponad 110 lat. Długo
pełnił rolę siedziby Poczty Głównej
w Gliwicach, która pozostanie głów-
nym najemcą obiektu, lecz jej funkcje
zostaną zredukowane. Inwestor po-
stanowił, że część budynku przeznaczy
celom komercyjnym, co pozwoli w
pełni wykorzystać potencjał tego
miejsca. Cztery kondygnacje zostaną
wynajęte jako restauracje, kawiarnie
oraz powierzchnie biurowe.

Z planów firmy DL Invest Group
wynika, że w obiekcie znajdą się m.in.
biura notarialne, consultingowe i do-

radztwa personalnego, a także lokale
gastronomiczne. Pan Jerzy Wilk, kie-
rownik ds. koordynacji projektów
DL Project Management S.A., poin-
formował, że firma obecnie jest na
etapie opracowywania pro-
jektu budowlanego.
Planowany termin
r o z p o c z ę c i a
prac to wrze-
sień 2016.
Cały proces
moderni-
zacji po-
trwa około
j e d n e g o
roku. Inwe-
stycja zosta-
ła skonsulto-
wana z Woje-
wódzkim Konser-
watorem Zabytków.

Poczty Głównej
Remont i nowe funkcje budynku

NIE 
dla Śląskiej Onkologii
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To będzie teatr

Jaką sytuację zastał pan w GTM, gdy
objął pan stanowisko dyrektora?
Teatr zastałem w kiepskim stanie. Był
zadłużony, miał sfrustrowany, słabo
zintegrowany zespół pracowniczy, dy-
rekcję, która utraciła zaufanie Orga-
nizatora teatru i miała z nim niedobre
relacje. Teatr posiadał nieelastyczną
i wadliwą strukturę zatrudnienia, nie
miał pieniędzy na premiery, miał pro-
gram artystyczny niedostosowany do
aktualnego budżetu, gdzie niemal każdy
wystawiany na scenie spektakl pogłębiał
straty finansowe, miał zapuszczoną in-
frastrukturę, zwłaszcza techniczną
w siedzibie przy Nowym Świecie, i nie-
dokończoną inwestycję, która miała
objąć modernizację jedynej zawodowej
sceny w naszym mieście. We wrześniu
2015 r. zadłużenie GTM wyniosło około
1,4 mln zł. Teatrowi groziła utrata
płynności finansowej, czyli niemożność
terminowego regulowania należności
wobec kontrahentów zewnętrznych
i, co gorsza, wobec swoich pracowników
– w listopadzie teatr nie miał pieniędzy
na wypłaty. Ostatecznie zapobiegł temu
Prezydent Miasta – w nadzwyczajnym
trybie przekazując dodatkowe pienią-
dze, które pozwoliły nam wyjść z opresji. 

Przypuszczam, że dyrektor nie prze-
prowadził niezbędnych analiz finan-
sowych całej instytucji, dlatego nie był
w stanie przewidzieć skutków swej de-
cyzji. Sytuacja była zatem niedobra,
dlatego niezwłocznie zacząłem wpro-
wadzać zmiany organizacyjne i przy-
gotowywać przeobrażenie programowe
teatru, które można było, i  należało,
przeprowadzić już kilka lat wcześniej.

Czy można już pokusić się o diagno-
zę? Co pana zdaniem doprowadziło
teatr do tak fatalnej sytuacji, z jaką
mamy do czynienia teraz?
Problem w  tym, że gliwicki teatr nie

odciął się od tego, co było przed 2001
r., gdy przeprowadzana była reforma
samorządowej placówki. Przypomnę,
że zdecydowano wówczas o likwidacji
Operetki Śląskiej i utworzeniu Gliwic-
kiego Teatru Muzycznego. Jednak w re-
pertuarze nadal pozostały operetki,
przy jednoczesnym wprowadzeniu no-
wych form scenicznych, takich jak mu-
sicale, spektakle baletowe, ba – nawet
opery. Otóż moim zdaniem, w długiej
perspektywie, nie da się prowadzić
stabilnego teatru, który w repertuarze
ma i  operetki, i  musicale. Wyrastają
one z  odmiennej tradycji scenicznej
i muzycznej, wymagają innego rodzaju
zespołów artystycznych, innego instru-
mentarium i oprawy scenicznej. Ope-
retka opiera się na orkiestrze grającej
w składzie klasycznym, ponad 40 oso-
bowym, wymaga śpiewaków dyspo-
nujących głosami klasycznymi oraz
sporego, tradycyjnego chóru i baletu. 

We współczesnym musicalu stawia się
z  kolei na aktorów śpiewających,
o  wszechstronnych umiejętnościach
scenicznych, którym towarzyszy or-
kiestra licząca zaledwie kilkunastu mu-
zyków oraz śpiewający i tańczący artyści
drugiego planu. Należy również pa-
miętać, że operetka i musical są nie-
zwykle wystawnymi formami scenicz-
nymi, których produkcja i utrzymanie
jest bardzo drogie. Mają również od-
mienną publiczność, ale obydwie należą
bez wątpienia do świata rozrywki
i z tego względu nie powinny przynosić
strat, a  już z pewnością nie powinny
nimi obciążać budżetu publicznego.

Więcej niż aktorów było osób zatrud-
nionych w pracowni krawieckiej. Dla-
tego do tutejszych produkcji werbo-
wano artystów z zaciągu, z całego kraju,
co nie tylko generowało nadmierne
koszty, czy też sprawiało trudności
w organizacji pracy, lecz przede wszyst-
kim nie przyczyniało się do budowania
solidarnego z gliwicką sceną i instytucją
zespołu artystycznego. Dlatego uwa-
żam, że formuła organizacyjna i pro-

gramowa GTM po prostu się wyczer-
pała i nie warto jej kontynuować.

Czyli w Gliwicach operetka się nie
sprawdziła…
Sprawdzała się, choć na temat tego,
czemu operetka służyła, szczególnie
w PRL-u, można toczyć spory. W paź-
dzierniku 1952 roku, czyli w apogeum
stalinizmu, w miejscu dawnej restau-
racji „Neue Welt” (Nowy Świat), grupa
entuzjastów, przy solidnym wsparciu
komunistycznych decydentów, powo-
łała do życia Operetkę Śląską, pierwszą
w bierutowskiej Polsce instytucję de-
dykowaną podkasanej muzie. Kurtyna
poszła w górę i na scenę weszła ,,Kraina
uśmiechu” Franza Lehara. Co działo
się w owym czasie w Polsce i z polską
kulturą, wspominać chyba nie trzeba.
Publiczność, która przybywała tutaj
tłumnie, dostała od nowej władzy lu-
dowej rozrywkę i przez dziesięciolecia
oklaskiwała podboje burżuazyjnych
baronów uwodzących seksowne pod-
kuchenne. 

Czy należy tę formę rozrywki nadal fi-
nansować z  publicznych pieniędzy?
Wątpię. Myślę jednak, że niezaprze-
czalny urok operetki przetrwa i utrzyma
się sam, gdyż chętnych do jej oklaski-
wania, do nucenia jej przebojów, do
zachwycania się tą jedyną w  swoim
rodzaju krainą ułudy, nigdy nie za-
braknie. Operetka Śląska w Gliwicach
do 1989 roku funkcjonowała zresztą
na podobnych zasadach jak śląskie
kluby piłkarskie w PRL-u, których siła
opierała się na „sile” ówczesnego gór-
nictwa węglowego. Obecnie, po zmia-
nach ustrojowych, teatry muzyczne,
z uwagi na ich kosztowną formułę or-
ganizacyjną i programową, mogą utrzy-
mać jedynie największe miasta lub za-
sobne regiony, lecz nie średniej wiel-
kości ośrodki miejskie.

W GTM dopłaca się obecnie do każdego
wystawianego na scenie spektaklu mu-
zycznego. Mimo wysokiej frekwencji
na widowni, mimo wysokich cen bile-
tów. Ale widownia GTM mieści niecałe
500 widzów, więc wpływy ze sprzedaży
biletów nie równoważą jednorazowego
kosztu wystawienia spektaklu, zwłasz-
cza operetek, które każdorazowo ge-
nerują stratę od kilku do kilkunastu
tysięcy złotych.

Nasze miasto dokłada zatem do wido-
wiska dwa razy – do jego produkcji
i do ceny każdego biletu, które nomen
omen w większości kupują widzowie
spoza Gliwic.

Aby koszt wystawienia klasycznej
operetki był zrównoważony pieniędz-
mi z biletów, na widowni GTM mu-
siałoby być co najmniej 700 miejsc,
a to nie jest możliwe. Co gorsza, mimo
dużego wysiłku i poświęcenia wkła-
danego w funkcjonowanie GTM przez
zatrudniony w nim personel, wyna-
grodzenia pozostają tutaj od lat na
miernym poziomie, zwłaszcza w ze-
społach technicznych i obsłudze sceny.
Z czasem taki stan staje się powodem
rozkładu i  demoralizacji. Dzieje się
tak zawsze, gdy pracodawca nie zadba
o interes własnych pracowników. I tak
w  GTM, począwszy od śpiewaków,
muzyków, a  skończywszy na stola-
rzach, krawcowych, księgowości, czy
zespole technicznym, każdy szuka
fuch, lub innego dodatkowego za-
trudnienia. Taka praktyka nie spaja
zespołu, lecz go rujnuje. 

Uważam, że GTM zawiódł jako pra-
codawca i ten aspekt musi się zmienić
jak najszybciej. Dlatego z czasem chcę
ograniczyć do niezbędnego minimum
transfer pieniędzy poza GTM, poza
swój zespół, czyli do osób z tzw. cas-
tingowego zaciągu, po to, by zbudować
własny, silnie zmotywowany, stały
zespół teatralny: aktorski i  pracow-
ników obsługi sceny – gotowy do
podjęcia różnorodnych przedsięwzięć
artystycznych i edukacyjnych.

- rozmowa z Grzegorzem Krawczykiem, dyrektorem Gliwickiego Teatru Muzycznego

Od września 2015 r. zarządza Gliwickim Teatrem Muzycznym. Na stanowisko dyrektora
został powołany przez prezydenta Gliwic. Jego zadaniem jest gruntowne zreformowanie
jednej z najważniejszych samorządowych instytucji kultury w naszym mieście. 
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Grzegorz

Krawczyk
Menadżer instytucji kultury. 

Ukończył Filologię Polską na Uni-

wersytecie Jagiellońskim. Naukę

kontynuował na tej samej uczelni

na studiach podyplomowych

w dziedzinie zarządzania kulturą,

ukończył międzynarodowe studia

podyplomowe Master of Public

Administration na Akademii Eko-

nomicznej w Krakowie. Pełnił

m.in. obowiązki dyrektora naczel-

nego Teatru Dramatycznego

miasta stołecznego Warszawy.

Od marca 2009 jest dyrektorem

Muzeum w Gliwicach.

bez przymiotników

Niedaleko, w  Bytomiu
i w Chorzowie, funkcjonują
dwa duże teatry muzycz-
ne: Opera Śląska i Teatr
Rozrywki. Na ich scenach
wystawiane są: operetki,
musicale i  opery. Jednak
obydwie te instytucje są
utrzymywane z  budżetu
Marszałka Województwa
Śląskiego. 

Wyjaśnię, że już w 2014 r.
teatr miał kłopoty finan-
sowe, jednak pomimo
tego, ówczesny dyrektor
zdecydował o  realizacji
premiery „Rodziny Addam-
sów”, która pochłonęła po-
nad 700 tys. zł., co w 2015
r. zachwiało budżetem
teatru.

Czymś kuriozalnym jest
to, że w gliwickim teatrze
nie było aktorów – za-
trudniano jedynie trzech
śpiewaków-aktorów, przy
ogólnym zatrudnieniu się-
gającym 110 osób.

Jeśli dobrze pamiętam Gli-
wice kilkakrotnie czyniły
starania, żeby Marszałek
podjął się współfinanso-
wania tutejszej placówki.
Niestety odmówił.
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W tym roku nie będzie w Gliwicach
Spotkań Teatralnych…
Definitywnie rezygnuję z dotychcza-
sowej formuły Gliwickich Spotkań
Teatralnych, które nie dość, że blo-
kowały jedyną scenę przy Nowym
Świecie w maju, czyli w szczycie se-
zonu teatralnego, to jednocześnie ge-
nerowały poważne straty finansowe. 
Przy tej okazji przypomnę, że pub-
liczny teatr nie jest elitarny. Współ-
czesny teatr instytucjonalny – taki,
jakim go znamy w Europie – był jed-
nym z  elementów postępującej de-
mokratyzacji.

Środowisko artystyczne krytykuje
Pana działania…
Rozumiem ich. Jestem dla tych osób,
dla ich rodzin, tym, który burzy ich
świat, ich życie. 

Uważam, że niepotrzebnie dopro-
wadzono GTM do ściany, że nie za-
reagowano, ani skutecznie, ani
w  porę, na widoczne od paru lat
symptomy kryzysu. Takie było i jest
zadanie dyrektora. Za nie ponosi
odpowiedzialność, którą nie wolno
mu obarczać nikogo poza samym
sobą. Chcę jednak podkreślić, że
likwidując dotychczasowe etaty, nie
odwracam się od artystów i nie za-
mierzam odciąć ich od publiczności.
Jak każdy dyrektor mam prawo do
zmiany formuły programowej teatru,
lecz do jej wprowadzania w  życie
zapraszam wszystkich, szczególnie
artystów, związanych dotąd z  gli-
wicką sceną. Szanuję ich. 

Wkrótce, wraz z  dyrektorem arty-
stycznym, będziemy proponowali
również artystom związanym z GTM
udział w nowych przedsięwzięciach
teatralnych i edukacyjnych. Poten-
cjał tych osób jest bowiem nie do

przecenienia, zwłaszcza w  takim
mieście jak Gliwice.

Jaka przyszłość czeka GTM? Czy da
się go jeszcze uratować? I czy rato-
wać warto…
Ratuję teatr w Gliwicach, a nie GTM.
Uważam, że czas GTM już minął
i nie ma tu już czego ratować. To,
co zamierzam zrobić – głęboka prze-
miana organizacyjna i programowa
istniejącego już teatru – nie miało
precedensu w Polsce, ale uważam,
że w  niejednej instytucji kultury
warto byłoby podobny proces prze-
prowadzić. Sądzę, że na realizację
tego etapu będziemy potrzebowali
trzech sezonów teatralnych. Powo-
dzenie tej misji zależy przede wszyst-
kim od tempa budowania zespołu
aktorskiego (którego obecnie nie
ma), od autentycznego zaangażo-
wania wszystkich pracowników
i  współpracowników teatru, od
wsparcia mieszkańców Gliwic, tu-
tejszych instytucji i  władz miasta.
Teatr instytucjonalny jest dobrem
wspólnym, nie można go zbudować
w pojedynkę.

Jaki to więc będzie teatr?

Będzie to po prostu teatr bez przy-
miotników – nie muzyczny, nie ope-
retkowy, lalkowy, czy dramatyczny.
Będzie po prostu dobrym teatrem,
który nawiąże do innej gliwickiej
tradycji, równie bogatej, choć jakże
odmiennej od dziejów operetki czy

teatru muzycznego. Mam na myśli
dokonania Studenckiego Teatru Gli-
wice, tutejszą prapremierę „Ślubu”
Witolda Gombrowicza z 1960 roku
w reżyserii Jerzego Jarockiego, na-
pisane w Gliwicach utwory sceniczne
Tadeusza Różewicza, znakomitych
aktorów, którzy w naszym mieście
pobierali nauki: Wojciecha Pszo-
niaka, Agatę Buzek.

Teatr, jaki znajdziemy w wielu śred-
niej wielkości miastach w  Polsce:
w Bielsku-Białej, Częstochowie, Leg-
nicy, Kaliszu. Teatr, w którym obok
klasyki, można zobaczyć utwory
prapremierowe polskich autorów.
Teatr już bez operetki, choć od mu-
zyki nie stroniący – lecz innej, pi-
sanej oryginalnie na gliwicką scenę,
realizowanej w sposób nowatorski,

twórczy. Zależy mi na zbudowaniu
teatru, który dba o  dobro widza,
który szanuje kanon literatury dra-
matycznej, którego inspiruje dobra
literatura. Jego strategia progra-
mowa będzie mieć coś z „teatru nie-
konsekwencji” w rozumieniu Róże-
wicza – realistyczna, lecz nie od-
rzucająca eksperymentu formalnego.
Chciałbym, żeby każdy gliwiczanin
był wciągnięty w  działania teatru,
w którym doświadczać będzie tego
wszystkiego, co od stuleci stanowiło
istotę curriculum każdego dobrze
wykształconego Europejczyka – na-
mysł nad człowiekiem i  światem,
a  więc tematy i  problemy uniwer-
salne. Jestem bowiem przekonany,
że teatr schlebiający światu przestaje
być teatrem, a staje się wodewilem,
czymś, co mydli ludziom oczy.

Dlatego proponuję, żeby przekształ-
cić GTM w Teatr imienia Tadeusza
Różewicza w  Gliwicach – miejską
instytucję artystyczną, której misja
wyrasta nie tylko z wielkiej tradycji
teatralnej, ale przede wszystkim
z powinności wobec aktualnych kul-
turalnych potrzeb mieszkańców,
która będzie służyć zaspokajaniu
ich artystycznych aspiracji, tworząc
i upowszechniając dobra kultury na
najwyższym poziomie.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Monika Foltyn

Działo się tak mimo bar-
dzo wysokich cen bile-
tów, które były barierą
ograniczającą osobom
niezamożnym dostęp do
dóbr kultury. Od przy-
szłego sezonu spotkania
gliwiczan z  teatrem
w  Polsce powinny się
odbywać przez cały rok,
już nie jako odrębny fes-
tiwal, których aż nadto,
ale raz lub dwa razy
w miesiącu. 

Nie mam do nich cienia
pretensji, mam je nato-
miast do poprzedniego
wieloletniego zarządu
teatru. Tam było źródło
problemu, a  nie w  ar-
tystach, w muzykach, czy
w innych pracownikach,
którzy przez lata, w do-
brej wierze, wykonywali
to, co im robić polecano. 

Nadszedł czas, aby do-
stroić tutejszy teatr do
wizerunku miasta współ-
czesnego, miasta inteli-
gencji. Zbudować teatr
środka, nowoczesny teatr
miejski o szerokim spek-
trum repertuarowym,
który nie poucza, nie nu-
dzi, ale opowiada inte-
resujące historie.

Będzie to po prostu teatr bez przymiotników
– nie muzyczny, nie operetkowy, lalkowy, czy
dramatyczny. Będzie po prostu dobrym teatrem,
który nawiąże do innej gliwickiej tradycji,
równie bogatej, choć jakże odmiennej od
dziejów operetki czy teatru muzycznego.
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www.dzisiajwgliwicach.pl

Według Google Analytics w okresie 18.01.2016-16.02.2016 z portalu dzisiajwgliwicach.pl korzystało 107 707 użytkowników.
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W jednym z kwietniowych wy-
dań naszej gazety, pisaliśmy
o sporych zmianach jakie cze-
kają gliwickie lotnisko.

W ostatnich dniach Górno-
śląska Agencja Przedsiębior-
czości i Rozwoju ogłosiła prze-
targ na usługi projektowe pod
nazwą „Opracowanie doku-
mentacji projektowej moder-
nizacji lotniska użytku wyłącz-
nego w Gliwicach” wg „Regu-
laminu zakupów i usług
GAPR”. 

Obecnie na lotnisku dostęp-
ny jest jedynie trawiasty pas
startowy, w najbliższych latach
ma to ulec zmianie. Według
planów, wybudowany zostanie
900-metrowy utwardzony pas

startowy wraz z drogą koło-
wania, płytą postojową, kon-
tenerową stacją paliw, hanga-
rami postojowymi i obsługo-
wymi. Stworzone zostaną rów-
nież parkingi i drogi dojazdo-
we, a ponadto uwzględniono
także niezbędną infrastrukturę
związaną z odciąganiem wody
deszczowej z płyty lotniska.
Realizacja inwestycji umiesz-
czona jest w prognozie finan-
sowej obliczonej na lata 2016-
2020, jej koszty wyniosą około
19 mln zł.

Przetarg na usługi projektowe
odbędzie się 16-go maja 2016
r. Zgodnie z dokumentami,
termin realizacji zamówienia

nie może trwać dłużej niż 9
miesięcy od czasu podpisania
umowy. Na obecny rok zapla-
nowano już prace, których
koszty będą sięgać 2,7 mln zł,
w dwóch następnych latach
kwoty wyniosą po 8 mln zł.
Koniec przebudowy powinien
nastąpić do 2018 roku. Dzięki
zmianom, lotnisko stanie się
bazą dla lotów biznesowych,
sportowych i małego ruchu
cargo. Zalety takie jak bliskość
węzła autostrad A1 i A4 oraz
spora powierzchnia obiektu
(88 hektarów), dają szansę,
że gliwickie lotnisko sprawdzi
się w swoich nowych funk-
cjach, jako baza dla „powietrz-
nych taksówek”

Przebudowa gliwickiego lotniska
– ogłoszono przetarg na opracowanie projektu

Wyłoniono już wykonawcę
projektu budowlanego i wy-
konawczego dla zadania: Prze-
budowa ul. Jagiellońskiej na
odcinku od ul. Dworcowej do
ul. Konarskiego i ul. Zabrskiej
na odcinku od ul. Jagielloń-
skiej do wiaduktu nad PKP
wraz z przebudową skrzyżo-
wania ul. Zabrskiej, Hutniczej
i Bł. Czesława. Zarząd Dróg
Miejskich w Gliwicach roz-
strzygnął przetarg – najko-
rzystniejszą ofertę złożyła firma
Projektowanie w Budownic-
twie Jacek Cichoński. Koszt
realizacji zadania obliczono

dokładnie na 250 551 złotych.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, to dokumentacja
powinna być gotowa do końca
I kwartału 2017 roku. Możemy
się więc spodziewać, że remont
ul. Jagiellońskiej ruszy w przy-
szłym roku.

Przypomnijmy, że w ramach
przebudowy dróg, zaplanowa-
no m.in. wymianę konstrukcji
nawierzchni jezdni, przebu-
dowę chodników i zjazdów –
z kostki betonowej, przebu-
dowę oświetlenia ulicznego

zgodnie z dokumentacją pro-
jektową opracowaną przez
Miasto Gliwice w ramach Ma-
sterplanu, ewentualną korektę
geometrii istniejących skrzy-
żowań oraz przebudowę syg-
nalizacji świetlnych.

Projekt obejmie także moder-
nizację skrzyżowania ul. Za-
brskiej, Hutniczej i Bł. Cze-
sława. Bardzo dobrą wiado-
mością dla gliwickich kierow-
ców jest fakt, że na całej dłu-
gości przebudowywanych dróg
zostaną usunięte tory tram-
wajowe.

Wykonawca projektu wybrany.

Kiedy ruszą prace na Jagiellońskiej?
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w okolicy Pol. Śląskiej
(dwa pokoje niezależne, trzeci duży z otwartą kuchnią)

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE

„Niemiły, arogancki, nieuprzej-
my, nieprzyjemny, nigdy nie
miał czasu. Telefon od dzien-
nikarza był dla niego karą. Nie-
którym nie udało się go nagrać
nawet przez kilka lat. Nie-
zmienna blokada informacyjna
urzędu. Niemal każdy temat
z jakim się do niego dzwoni,
jest w jego opinii nieistotny,
wydumany, beznadziejny”. Tak
oceniło Marka Jarzębowskiego,
rzecznika prasowego Urzędu
Miejskiego w Gliwicach 21
dziennikarzy pracujących w
13 regionalnych redakcjach.
Wśród nich znaleźli się między
innymi pracownicy: TVN24,
TOK FM, TVS, Radia Eska,
TVP Katowice, Radia Katowice,
Polsat News i Dziennika Za-
chodniego. Ranking już po raz
drugi zorganizował portal Ka-
towice24.info. 

Dziennikarze zostali popro-
szeni o nominowanie po ma-
ksymalnie 10 ich zdaniem naj-
lepszych i najgorszych rzecz-
ników prasowych 2015 roku
w woj. śląskim. Trzeba od razu
wyjaśnić, że rzecznicy to nie
tylko osoby, które zajmują do-
kładnie takie stanowisko. To
również pracownicy biur pra-

sowych, specjaliści ds. PR, peł-
nomocnicy, asystenci, szefowie
wydziałów i różnych jednostek
organizacyjnych. Jednym zda-
niem, pod uwagę brani byli
wszyscy ci, których zadaniem
jest kontaktowanie się z me-
diami i udzielanie im infor-
macji. - podaje portal Kato-
wice24.info.

W kategorii „najlepszy rzecznik”
nominowanych zostało aż 58
osób. W drugiej grupie naj-
gorszych znalazło się 25 rzecz-
ników. Wszyscy dziennikarze,
którzy nominowali rzeczników,
wzięli następnie udział w gło-
sowaniu. Każdy mógł przyznać
od 1 do 10 pkt. (najlepszym)
oraz od 1 do 7 pkt. (najgor-
szym). Teoretycznie najlepszy
rzecznik mógł zdobyć 210 pkt,
najgorszy - 147 pkt. Najlepszy
okazał się Witold Trólka z biura
prasowego Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Ślą-
skiego - zdobył 125 punktów -
i został wybrany przez dzieni-
karzy śląskich mediów najlep-
szym rzecznikiem prasowym
2015 roku. 

Tak pracę Trólki ocenili dzien-
nikarze: „Trzyma na swoich

barkach biuro prasowe Urzędu
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Śląskiego. Nie rzuca się
w oczy, to człowiek od czarnej
roboty. Przetrwał już tylu mar-
szałków, że do kolejnych sze-
fów podchodzi bez emocji.
A przynajmniej ich nie okazuje.
Można się z nim kontaktować
przez maila, telefon i Face-
booka. Poza tym robi dobre
zdjęcia, również na potrzeby
mediów. Zawsze ma czas dla
dziennikarzy. Zaangażowany
w swoją pracę i szanujący pracę
innych. Może nie jest mistrzem
występów przed kamerą, ale
za to nieoceniony w procesie
zdobywania informacji. Nie
tylko od godz. 8 do 16 od po-
niedziałku do piątku.” 

Choć wśród nominowanych
w obu kategoriach jest wielu
rzeczników lokalnych urzędów
i instytucji to oceny dokonują
jedynie dziennikarze regionalni.
Czy wyniki rankingu byłyby
inne gdyby zapytano o ocenę
także dziennikarzy z poszcze-
gólnych miast? Być może za
rok organizatorzy wezmą pod
uwagę opinię tych, którzy
z miejskimi instytucjami
współpracują na co dzień. 

Frankiewicz ma najgorszego rzecznika? 
Taka jest opinia dziennikarzy regionalnych mediów.
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tel. 733 548 454

GLIWICE
ul. Matejki 5
tel. 32 238 33 51

kom. 691 605 010

www.elmot.pl

POŻYCZKI BEZ BIK
ORAZ Z KOMORNIKIEM!

- Minimum formalności 

- Szybka decyzja 

- Wysoka przyznawalność

ul. Młyńska 4

44-100 Gliwice

Tel. 32 234 21 16

SKUTECZNA POMOC 
PRAWNA 

OSOBOM ZADŁUŻONYM!

Kancelaria Prawno-Finansowa
F&L Support

z Gliwic oferuje skuteczną

(i tanią) pomoc prawną 

osobom zadłużonym. 

Tel. 531 621 245
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g ośny
lm

eimi
Hay-
worth

...
Wróbel,
podnosi
eic zary

chlebo-
wy do
picia

zydow-
ska
gmina

pot.
porazka

sk adnik
dymu

puszy-
sta

azdezrp

brytyjski
arysto-
krata

odpra-
wiane w
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HOROSKOP

 Baran 21.03-20.04
Wezwanie na „dywanik” do szefa
nie należy do miłych momentów.
Nie obawiaj się jednak, bo nie chodzi
tutaj o ocenę twojej pracy, ale o moż-
liwość podniesienia kwalifikacji.

 Byk 21.04-20.05
Będziesz sprawdzany, ale uda ci się
stanąć na wysokości zadania. Tylko
nie roztrwaniaj energii i skup się na
jednej rzeczy.

 Bliźnięta 21.05-21.06
W końcu nadszedł moment, w którym
możesz wykazać się podejmując zu-
pełnie nowe wyzwania. Choć może
się to wiązać ze zmianą pracy, to
jednak ryzyko się opłaci.

 Rak 22.06-22.07
Wszystko dzieje się niezwykle szybko
i będziesz zmuszony do podejmo-
wania bardzo gwałtownych decyzji.
Możesz sobie jednak pozwolić na
małe pomyłki bo i tak wyjdzie ci to
na dobre. 

 Lew 23.07-23.08
Dodatkowy zarobek może nie będzie
długotrwały, ale znaczący. Warto na-
wiązać z czasem dłuższą współpracę.
Dzięki temu Twoja sytuacja w końcu
się ustabilizuje.

 Panna 24.08-22.09
Powierzone ci wcześniej zadanie nie
zostało zrealizowane. Jak się postarasz,
dostaniesz drugą szansę. Postaraj się
ją wykorzystać od początku.

Waga 23.09-23.10
Lepiej mniej a dokładniej, niż wszyst-
ko na raz i byle jak. Szukając pracy
trafisz na osoby, które będą bardzo
opryskliwe. Nie poddawaj się i brnij
dalej.

 Skorpion 24.10-22.11
Musisz się wyróżnić, żeby zostać
dostrzeżonym. To może się opłacać
i zaowocować czystym zyskiem. Pa-
miętaj, aby nie przesadzić.

 Strzelec 23.11-21.12
Mimo, że jesteś na dość wysokiej i
dość bezpiecznej pozycji, w tym ty-
godniu sen z powiek będzie ci spędzać
twój podwładny. Może sprawić ci
wiele problemów.

 Koziorożec 22.12-20.01
Spróbuj machnąć ręką na narastające
problemy. Okazuje się bowiem, że
nie są tak poważne na jakie wyglądają.
Musisz odnaleźć w sobie nowe po-
kłady cierpliwości.

Wodnik     21.01-19.02
Może się zrobić odrobinę nudno.
Żeby temu zapobiec, spraw sobie
mały ale od dawna oczekiwany pre-
zent. Z pewnością nastroi cię to na
cały długi tydzień.

 Ryby 20.02-20.03
Wreszcie będziesz mógł powiedzieć,
że związek, który tak pracowicie bu-
dowałeś, nabiera kolorów. Nie będą
się liczyć inne osoby. Nic nie zakłóci
waszej sielanki.




