
Chciałbyś zgłosić jakiś problem, 
interwencję, a może pochwałę? 

Czekamy na Twój telefon pod 
numerem 32 230-84-51

Telefoniczny Dyżur 
Redakcyjny

Strona 7

piątek 11.30 - 13.30
Telefoniczne porady z każdej 
dziedziny prawa.

Dyżur prawnika

Na Państwa pytania odpowiadać będzie 
adwokat Izabela Latkowska. 
W czwartek, od 15.00 do 16.00 
pod nr telefonu 32 230-84-51
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Nowi lokatorzy bloku przy 
ul. Zimnej Wody na długo zapa-
miętają ten moment.W ponie-
działek odebrali klucze do pięknie 
wyremontowanych mieszkań 
w budynku 
po dawnej 
hurtowni.

Obiekt powstaje obok 
nowo otwartej Stacji 
Pogotowia Ratunko-
wego. Z uwagi na bli-
skie sąsiedztwo Tech-
noparku, ta część 
Gliwic powoli staje się 
centrum naukowym i 
technologicznym miasta. 

- Ten obiekt właściwie za-
myka dzielnicę akademicką 
od strony północnej i będzie 
stanowić jej ważny element, 
szczególnie gdy zrealizowana 
zostanie DTŚ – zauważa dr 
inż. architekt Jerzy Witeczek, 
jeden z autorów projektu.

Prace budowlane przy Cen-
trum Nowych Technologii 
rozpoczęły się prawie dwa 

Centrum będzie 
gotowe za rok

- Mam nadzieję, że w ciągu 
następnych dziesięciu lat 
obiekt ten przekształci się 
w niezależny wydział. W tej 
chwili są takie tendencje, by 
tworzyć wydziały, które są 
przyszłościowe. A on taki na 
pewno będzie – prognozuje 
architekt. 

Już wkrótce Gliwice będą miały kolejną efek-
towną wizytówkę. Olbrzymi budynek Centrum 
Nowych Technologii przy ul. Konarskiego, naj-
lepiej widoczny będzie dla kierowców wjeżdża-
jących do Gliwic planowaną średnicówką.

lata temu. Jak na ra-
zie wszystko przebiega 
zgodnie z planem. 
- Trzeba powiedzieć, 
że mamy dobre tem-
po. Zakończenie robót 
budowlanych i wykoń-
czeniowych planowa-
ne jest na wrzesień 

2012 roku. Potem jeszcze 
mamy co najmniej pół roku 
na urządzenie laboratoriów, 
pomieszczeń dydaktycznych 

i sal wykładowych – wyjaśnia 
Jerzy Witeczek.  

Pierwsze zajęcia w 
Centrum rozpoczną 
się w roku akade-
mickim 2013/2014. 
W skład obiektu wchodzić 
będą pomieszczenia labora-
toryjne, dydaktyczne i nauko-
we trzech wydziałów: Mate-
matyczno-Fizycznego, Mecha-
nicznego Technologicznego 
oraz Inżynierii Środowiska i 
Energetyki. Kształcić będą 
się tam studenci takich kie-
runków jak: nanotechnologia, 
biotechnologia czy mechatro-
nika. 

Ta część Gliwic staje się 
powoli centrum nauko-
wym i technologicznym 
miasta


