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GLIWICE. Co o mia-
stach partnerskich 
Gliwic wiedz¹ jego 
mieszkañcy? Zapew-
ne niewiele.  Kojarz¹ 
siê g³ównie dziêki 
skwerom, które nosz¹ 
ich nazwy. Czy za-
tem formu³a miast 
bliŸniaczych nadal ma 
sens? 

Gliwice wspó³pracuj¹ z 7 tzw. 
miastami partnerskimi. Pierw-
szym „bliŸniakiem” Gliwic 
zosta³o w 1979 roku Donca-
ster (Anglia), najnowszy part-
ner to niemieckie Bottrop, z 
którym kontakty nawi¹zano w 

2004 roku. Pozosta³e to Va-
lenciennes (Francja), Dessau 
(Niemcy), Nacka (Szwecja), 
Ke¿marok (S³owacja) i Salgo-
tarjan (Wêgry). 

Z okazji rocznicowych obcho-
dów wybuchu II wojny œwiatowej 
do Gliwic zaproszono przedsta-
wicieli miast - bliŸniaków.
  
Po kilku lub nawet kilkunastu 
latach funkcjonowania idei 
miast partnerskich mo¿na 
zapytaæ czy ten pomys³ sprzed 
kilkunastu lat sprawdza siê w 
nowych realiach politycznych, 
czy wspó³praca jest autentycz-
na czy mo¿e jedynym jej nama-
calnym dowodem s¹ okazjonal-
ne wizyty notabli?  

Zabytkowy budynek 
przy ulicy Marcina 
Strzody 10 przez ponad 
pó³ wieku by³ siedzib¹ 
Kinoteatru X i klubu 
Spirala. Przez wiele lat 
dzia³a³y tam równie¿ 
studenckie organizacje. 
Teraz obiekt zostanie 
przebudowany i zmoder-
nizowany na potrzeby 
Wydzia³u Architektury 
Politechniki Œl¹skiej.
 
Budynek zosta³ zamkniêty w 
kwietniu  ubieg³ego roku. Po-
wód? Z³y stan techniczny obiek-
tu. Klub muzyczny, studencki 
samorz¹d i kinoteatr musia³y 
w trybie natychmiastowym 
opuœciæ swoj¹ siedzibê.
     
Przez d³u¿szy czas dalsze losy 
zapuszczonego budynku nie 
by³y znane. Teraz ju¿ wiado-
mo: - Nale¿¹cy do Politech-
niki Œl¹skiej budynek by³ego 
Studenckiego Domu Kultu-
ry zostanie przebudowany i 

zmodernizowany na potrzeby 
Wydzia³u Architektury Poli-
techniki Œl¹skiej. Bêdzie on 
pe³ni³ funkcje dydaktyczne dla 
dwóch kierunków: istniej¹cego 
kierunku architektura wnêtrz i 
dla kierunku przewidywanego 
do uruchomienia – wzornictwa 
przemys³owego – informuje 
Pawe³ Doœ, rzecznik uczelni.
 
¯eby zrealizowaæ te plany po-
trzebnych jest a¿ 12 mln z³. 
Uczelnia z³o¿y³a ju¿ wniosek 
o dofinansowanie moderniza-
cji z dotacji Ministerstwa Na-
uki i Szkolnictwa Wy¿szego. 
- Obecnie czekamy na jego 
akceptacjê. Dziêki temu koszt 
inwestycji zosta³by w kwocie 10 
mln z³ pokryty z dotacji ministe-
rialnej. Pozosta³e 2 mln na ten 
cel uczelnia przeznaczy³aby ze 
œrodków w³asnych – t³umaczy 
Pawe³ Doœ.
 
Jeœli uczelnia uzyska ko-
nieczne œrodki finansowe, 
remont budynku rozpocznie 
siê wiosn¹ przysz³ego roku, a 

ukoñczony ma byæ, zgodnie z 
przyjêtym harmonogramem, do 
wrzeœnia 2011 roku. Studenci 
Wydzia³u Architektury mogliby 
wiêc rozpocz¹æ w nim naukê z 
pocz¹tkiem roku akademickie-
go 2011/2012.

Przedtem jednak zabytko-
wy obiekt przejdzie gruntow-
ny lifting. Prace remonto-
we obejmowaæ bêd¹ m.in. 
wymianê stropów, wymianê 
konstrukcji dachu, oczyszcze-
nie elewacji i uzupe³nienie jej 
brakuj¹cych detali, wymianê 
okien, odtworzenie okien zamu-
rowanych, wykonanie nowych 
instalacji, wykonanie dwóch 
klatek ewakuacyjnych i dwóch 
wind, dziêki czemu z obiektu 
bez przeszkód korzystaæ bêd¹ 
mog³y osoby niepe³nosprawne. 
Powstaæ ma tak¿e dodatko-
wa przeszklona kondygnacja, 
nadbudowana na parterowej 
przybudówce równoleg³ej do ul. 
Wroc³awskiej. 

Katarzyna Klimek

Model Astry II pro-
dukowano w Gliwi-
cach od paŸdziernika 
2003. Zostanie ona 
zast¹piona najnow-
szym modelem koncer-
nu - Astr¹ IV. Produk-
cja ruszy w IV kwartale 
tego roku.

Astra II Classic by³a produ-
kowana w czterech wersjach 
nadwoziowych. Ponad 83 proc. 
produkcji tego modelu trafi³o 
na eksport, przede wszystkim 
na rynki Europy Œrodkowej i 
Wschodniej, ale równie¿ do Au-
stralii, Nowej Zelandii oraz kra-
jów Afryki, Ameryki Po³udniowej 
i Azji.
W ci¹gu 6 lat gliwicki zak³ad 
opuœci³o prawie 244 tysi¹ce 
sztuk tego samochodu.

Nowa Astra IV w wersji hatch-
back (5-drzwiowa) produkowa-
na bêdzie na jednej linii produk-
cyjnej z pozosta³ymi modelami 

- Astr¹ III sedan oraz Zafir¹. W 
ramach przygotowañ do produk-
cji m.in. rozbudowano wydzia³ 
t³oczni, zainstalowano now¹ 
liniê pras oraz kompaktow¹ 
prasê wielostopniow¹ - obydwie 
ca³kowicie zrobotyzowane.

Na wydziale Spawalni powsta³a 
oddzielna, w pe³ni zrobotyzowa-
na, czêœæ linii g³ównej dla nowe-
go modelu. Zamontowano tam 
90 nowych robotów. Nowa sta-
cja 6 robotów do uszczelnieñ 
karoserii zosta³a uruchomiona 
na wydziale Lakierni.

Na pocz¹tku wrzeœnia 
rozpocznie siê finalna 
faza pilota¿owa produkcji 
nowego modelu. W jej 
trakcie powstanie ok. 
300 samochodów.

Pierwsza, oficjalna prezentacja 
Astry IV odbêdzie siê podczas 
najbli¿szych Miêdzynarodowych 
Targów Motoryzacyjnych we 

Zakoñczono produkcjê Opla Astry II Classic w Gliwicach.

Ostatnia taka Astra

Frankfurcie, które rozpoczynaj¹ 
siê 17 wrzeœnia. Specjal-
nie na tê imprezê, w gliwic-
kich zak³adach przygotowane 
zosta³y dwa egzemplarze tego 

modelu.
Nowa Astra bêdzie najbardziej 
zaawansowanym technicznie 
samochodem seryjnym produ-
kowanym w Polsce. (bo)

Jako ostatni model Astry II Classic zjecha³ z 
taœmy produkcyjnej srebrny hatchback z silnikiem 
benzynowym 1.4 l.

Prezydent Frankiewicz przyzna-
je, ¿e na pewno ka¿da formu³a 
wraz z up³ywem lat siê zu¿ywa i 
wymaga pewnej weryfikacji. 

- Teraz mamy inn¹ sytuacjê 
– otwarte granice, podró¿e 
s¹ bezproblemowe, wiêc te 
u³atwienia które kiedyœ by³y 
konieczne teraz nie s¹ ju¿ po-
trzebne. Najbardziej zale¿y 
mi na nawi¹zywaniu bez- 
poœrednich kontaktów miêdzy 
mieszkañcami - m³odzie¿¹, 
grupami sportowymi czy kultu-
ralnymi. To siê sprawdza. Ofi-
cjalnych spotkañ powinno byæ 
jak najmniej.   

Choæ niektóre miasta mog¹ 
pochwaliæ siê kontaktami na-
wet z kilkunastoma miastami 
partnerskimi, równie¿ bardzo 
egzotycznymi, Gliwice kolejnych 
„bliŸniaków” nie szukaj¹.  

Prezydent podkreœla³, ¿e bar-
dzo ceni sobie te ju¿ nawi¹zane 
kontakty. Za szczególnie war- 
toœciow¹ uzna³ wspó³pracê 
z Bottrop, która z pocz¹tku 
by³a bardzo trudna, wymaga³a 
prze³amywania pewnych barier 
czy stereotypów. 

- Delegacje z obu niemieckich 
miast, z Dessau oraz Bottrop 
goœcimy w Gliwicach podczas 
obchodów wybuchu II wojny 
œwiatowej. To s¹ dni, które 
symbolizuj¹ rzeczy dla nich 
trudne, a jednak nie uciekaj¹ 
od tematu i potrafi¹ o tym 
rozmawiaæ. Bardzo to sobie 
ceniê – mówi³ Zygmunt Fran-
kiewicz. 

Nina Drzewiecka

Całkiem inne 
bliźniaki

W sobotê, w Ratuszu burmistrzowie s³owackiego 
Ke¿maroka i wêgierskiego Salgotarjan 
uroczyœcie podpisali porozumienie o kontynu-
owaniu wspó³pracy z Gliwicami.
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