
Marek Goliszewski, prezes 
Business Centre Club

„Nie muszę się oglądać na 
żadnego bossa partyjnego“

- Trzeba dać pole polity-
kom, niezależnym, poli-
tykom, którzy nie są na 
etatach partyjnych. Ja je-
stem człowiekiem wolnym, 
niezależnym, człowiekiem, 
który dużo może zrobić i 
nie muszę się oglądać na 
to czy będę miał pensję  
z partii, Sejmu - powie-
dział Marek Goliszewski, 
prezes BCC, kandydat na 
senatora z listy „Obywa-

tele do Senatu“ w okręgu 
gliwickim.
- Nie muszę się oglądać na 
żadnego bossa partyjnego, 
który powie, masz głoso-
wać tak jak ja ci każę.

Marek Goliszewski startuje 
z okręgu Gliwickiego, ale 
jak sam przyznał, miał pro-
pozycje również z innych 
miast, na przykład z Wro-
cławia.

O liczbie możliwych man-
datów do zdobycia przez 
„Obywateli do Senatu“ wy-
powiada się ostrożnie.
- 22 mandaty to bardzo 
optymistyczny scenariusz. 
Myślę, że jeżeli będzie 10 
senatorów z tego ruchu 
(„Obywatele do Senatu“ 
przyp. redakcji) to nie bę-
dzie źle. 10 senatorów ma 
już inicjatywę ustawodaw-
czą...

Cały wywiad telewizyjny dostępny jest na www.24gliwice.tv

Projekt nowego budynku jest 
nietypowy. Ma w sobie elemen-
ty modnego minimalizmu (jak 
na przykład sufit wykonany z ar-
chitektonicznego betonu), dużą 
ilość okien i świetlików, które 
nadają budynkowi lekkość oraz 
ciepłe kolory, czyniące z niego 
radosne miejsce nauki i zaba-
wy.

Nowy budynek przy ulicy Fran-

ciszkańskiej wpisuje się w licz-
ne inwestycje w tej części Gli-
wic – niedaleko powstaje nowy 
budynek Politechniki Śląskiej 
(centrum naukowo-dydaktyczne 
Nowych Technologii) oraz sta-
cja pogotowia ratunkowego.

Wśród zaproszonych na uroczy-
ste otwarcie gości jest biskup 
kościoła Ewangelicko-Augs-
burskiego w Polsce, władze 

miasta Gliwic, przedstawiciele 
Kuratorium Oświaty, oraz człon-
kowie Rady Honorowej Szkół 
ETE – prof. Jerzy Buzek, prof. 
Andrzej Karbownik oraz ks. bp 
Jan Szarek.
Wstęp na to wydarzenie jest 
otwarty dla wszystkich zaintere-
sowanych. W ramach otwarcia 
przewidziane jest zwiedzanie 
budynku oraz koncert chóru 
Vocalis.

Uwagę przechodniów 
od kilku dni przyciągają 
ogromne, czarno-białe 
plakaty przedstawiające 
twarze.
Pomysł zaklejenia brzyd-
kiego, tymczasowego par-

kanu przy między ulicami 
Kaczyniec i Raciborską 
powstał w ramach fe-
stiwalu „Ulicznicy“. Na 
zdjęciach znaleźli się or-
ganizatorzy i przyjaciele 
festiwalu, którzy parkan 

oplakatowali osobiście.
Trzeba przyznać, że mimo 
nietrwałego materiału 
(papier) efekt, przynaj-
mniej na razie robi pozy-
tywne wrażenie. Nam się 
podoba!

Nowa szkoła w Gliwicach

Uroczyste otwarcie nowego budynku Szkoły Podstawowej ETE 
im. Alberta Schweitzera przy ulicy Franciszkańskiej odbędzie 
się już w najbliższą sobotę, 3 września.

Liceum, Gimnazjum oraz Szkoła Podstawowa ETE imienia Alberta Schweitzera są 
niepublicznymi szkołami o uprawnieniach szkół publicznych w Gliwicach. Szkoły 
są prowadzone przez Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne od 1995 roku. 
W ramach Szkół ETE funkcjonują szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum ogól-
nokształcące. Szkoły mogą się pochwalić wieloma stypendystami, laureatami 
konkursów, sportowcami i artystami. 
Szkoła Podstawowa ETE jest najmłodszą ze szkół prowadzonych przez Ewange-
lickie Towarzystwo Edukacyjne – powstała w 2008.

Galeria 
„Na płocie”


