
Hala może pomieścić nawet 15 tysięcy
gości, na których będzie czekać centrum
fitness, lokale gastronomiczne, gabinet
odnowy biologicznej i oczywiście dwie
areny. Na zewnątrz pojawi się wielo-
poziomowy parking dla autobusów
i samochodów osobowych. Okoliczna
infrastruktura wzbogaci się również
w nowe zjazdy przy ul. Akademickiej
i Kujawskiej. 

W rozmowie z naszą redakcją pre-

zydent GliwicZygmunt Frankiewicz
zauważył, że hala jest bardzo ważną
inwestycją nie tylko dla Gliwic, ale
także całego regionu. Da bowiem
szansę rozwoju w tych dziedzinach
gospodarki, które do tej pory słabo
się rozwijały – takich jak usługi ho-
telarskie czy gastronomiczne. Po-
dobnym impulsem rozwojowym było
powstanie w Gliwicach fabryki Opla
i węzła autostradowego A1-A4. W

efekcie tych wszystkich działań mias-
to i region mogą zyskać bardzo
dobre perspektywy na długi czas.

Wartość inwestycji to 320 milionów
złotych, a jej rozmach jest imponujący.
Każdy mógł się o tym przekonać oso-
biście przychodząc w ubiegłą sobotę
na „Dni otwarte hali”. 

Na miejscu oprócz mieszkańców
pojawili się również przedstawiciele
władz miasta – między innymi wice-
prezydent Adam Neuman. —Nie
pierwszy raz przyjeżdżam na teren
budowy hali. Staram się obserwo-
wać jak w naturze wygląda postęp
robót. Wrażenia są bardzo dobre.
Wykonawcy, inżynier kontraktu,
inspektorzy nadzoru mówią, że
mniej więcej wszystko idzie zgodnie
z harmonogramem. To duży i skom-
plikowany obiekt, ale pomimo tego
uważamy, że zapowiadany termin

jesieni 2015 będzie dotrzymany. Is-
totnym jest również to, że widzimy
ogromne osobiste zaangażowanie
kierownictwa wykonawczy czyli
firmy Mirbud. Oni autentycznie
żyją tą budową, a to też jest bardzo
istotne. - komentuje wiceprezydent. 
Obecnie nic nie zagraża rozwojowi
inwestycji. Początkowe problemy
związane z unijnymi środkami zos-
tały rozwiązane przez dofinansowa-
nie budowy z budżetu miasta. —Nie
mamy żadnych problemów z fi-
nansowaniem. Przy założeniu, że
całość powstanie z miejskich środ-
ków, Gliwice nadal będą jednym z
najmniej zadłużonych miast w Pol-
sce – dodaje wiceprezydent Adam
Neuman. 

)
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Budowa hali widowiskowo-sportowej Gliwice powoli dobiega
końca. Obiekt powstający przy ul. Akademickiej z dnia na dzień
nabiera kształtu, zgodnie z harmonogramem uroczyste otwarcie
nastąpi już jesienią przyszłego roku. Inwestycja powstaje na
terenie dawnego stadionu XX-lecia, podtrzymując tradycję spor-
towych zmagań w tym miejscu.

Inwestycja ważna
dla całego regionu
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O 20-letnim Jerzym pisaliśmy
w poprzednim numerze. Dzię-
ki współpracy mediów, policji
i mieszkańców udało się go
odnaleźć. Po trwających ty-
dzień poszukiwaniach, 20-la-
tek został znaleziony na te-

renie Świętokrzyskiego Parku
Narodowego. Trafił pod opie-
kę lekarzy. Mężczyzna był wi-
dziany przez bliskich po raz
ostatni we wtorek 27 maja.
Wyszedł z domu rano, po-
zostawiając po sobie tylko

niepokojący list pożegnalny.
Od czasu jego zaginięcia, po-
licjanci skrupulatnie groma-
dzili wszelkie informacje
i sprawdzali każdy szczegół,
który mógł skierować ich do
miejsca, w którym przebywał
zaginiony. Mężczyzny szuka-
no także w Gliwicach, gdzie
pojechał na zajęcia. W trakcie
akcji również nasza redakcja
postanowiła przyłączyć się do
poszukiwań. 

Zamieściliśmy zdjęcie Je-
rzego na naszej faceboo-
kowej stronie www.face-
book.com/dzisiajwgliwi-
cach. Czytelnicy jak zwykle
stanęli na wysokości za-
dania. Informację rozesłało
9 tysięcy użytkowników,
dzięki czemu zdjęcie Je-
rzego zobaczyło 750 ty-
siący osób! Na szczęście
wszystko zakończyło się
szczęśliwie, jednak rodzina
na długo zapamięta nie-
wyobrażalny stres jaki to-
warzyszył im w trakcie
poszukiwań.

20-letni Jerzy 
odnaleziony

Jedyny�taki�spektakl.
Teatr na dworcu kolejowym

Rondo�czy�światła?
Trwa spór o „pajączka”
W ubiegłym numerze „Tygod-
nia” pisaliśmy o planowanej
modernizacji tego skrzyżowa-
nia. Kiedy gliwicki ZDM ogłosił
przetarg na projekt przebudo-
wy „pajączka” ze zdwojoną siłą
powróciła kwestia zmiany pię-
cioramiennego skrzyżowania
w rondo. Długo wyczekiwana
przebudowa z pewnością speł-
niłaby oczekiwania kierowców.
Pomimo tego, we wstępnych
planach ogłoszono, że ruch bę-
dzie sterowany za pomocą syg-

nalizacji świetlnej. Zapytaliśmy
pracowników ZDM co stoi na
przeszkodzie by rondo powsta-
ło. Przekazano nam, że oficjalne
rozwiązania będą publikowane
dopiero po rozstrzygnięciu
przetargu. Wtedy też zostanie
wybrany konkretny projekt
modernizacji – to on przesądzi
o ostatecznym kształcie skrzy-
żowania. Dodano również, że
ewentualna budowa ronda
mogłaby skutecznie uniemoż-
liwić przejazd autobusów kur-

sujących w tym miejscu. Po
krótkich oględzinach faktycznie
można stwierdzić, że pojazdy
jadące od strony ul. Jasnogór-
skiej i wjeżdżające w ulicę Ko-
zielską musiałyby łamać się w
trakcie manewru – rondo by-
łoby zbyt małe. Zlikwidowanie
chodnika przed Biedronką też
nie wchodzi w grę. Poczekajmy
na projekt, może ZDM zasko-
czy nas nowym, skutecznym
rozwiązaniem.

12 czerwca o godz. 19.00. na
gliwickim dworcu PKP, mło-
dzież z grupy teatralnej Zespołu
Szkół FILOMATA prowadzo-
nej przez aktorów Teatru „Wit-
Wit” wystawi spektakl Stacja
Przeznaczenie. Akcja rozgrywa
się na dworcu, dlatego reżyser
spektaklu, Stanisław Witomski
postanowił przenieść przed-
stawienie ze sceny teatralnej
na gliwicki dworzec PKP. Rea-
lizatorzy przedsięwzięcia liczą,
że akcja spektaklu zostanie
przemieszana z naturalnym
rytmem dworcowego życia. Na
„Stacji Przeznaczenie” pojawią

się podróżni, stali bywalcy
dworcowych barów oraz bez-
domny, dla którego dworzec
stanowi prawdziwy dom. Tego
wydarzenia nie można prze-
gapić! Serdecznie zapraszamy
nie tylko pasażerów PKP ale
również wszystkich mieszkań-
ców Gliwic, którzy chcą zoba-
czyć teatr na dworcu. „Stacja
Przeznaczenie” to opowieść
o wyjątkowej miłości, która
rodzi się od pierwszego wej-
rzenia. W dworcowym bufecie,
w niecodzienny sposób do-
chodzi do spotkania Joanny
i Zbyszka. Oboje zdają sobie

sprawę z tego, że połączyło ich
przeznaczenie, ale to samo
przeznaczenie niebawem staje
na drodze ich znajomości.
A wszystko to dzieje się za
sprawą zagadkowego bezdom-
nego – Mima, który kreując
rzeczywistość momentami
przenosi bohaterów w odreal-
niony świat ich myśli. W przed-
stawieniu usłyszymy piosenki
z repertuaru Starego Dobrego
Małżeństwa, Edwarda Stachu-
ry, Grażyny Łobaszewskiej,
Elżbiety Adamiak, a także zna-
nego gliwickiej publiczności
Przemka Witkowicza.

Miał�4�promile�i�prowadził.
Policyjne podsumowanie weekendu
W czasie minionego weekendu
policjanci gliwickiego garni-
zonu ujęli 34 sprawców prze-
stępstw. Ośmiu to nietrzeźwi
kierowcy. W grupie zatrzyma-
nych na gorącym uczynku lub
po pościgu bezpośrednim zna-
leźli się m. in. sprawcy pobić,
kradzieży, dewastacji mienia,
najścia na mieszkanie, gróźb
karalnych, napaści na funk-
cjonariusza, znęcania nad ro-
dziną. W weekend doszło do
4 wypadków drogowych,
w których 5 osób zostało ran-

nych, w tym dwóch motocy-
klistów. Odnotowano 23 ko-
lizje. Wśród nietrzeźwych kie-
rowców rekordzistą był za-
trzymany w Żernicy 46-latek
jadący oplem astrą. Wpadł
w czasie rutynowej kontroli
drogowej. Badanie wykazało
w jego krwi prawie 4 promile
alkoholu. W ciągu trzech dni
policjanci zatrzymali też 5 osób
ukrywających się przed wy-
miarem sprawiedliwości –
dwóch z nich ściganych było
listami gończymi.

Neptun
doczekał się czyszczenia
Neptun rzymski bóg wód,
chmur i deszczu, na co dzień
uzbrojony w trójróg stanął w
Gliwicach w 1794 roku. Ba-
rokowa fontanna wyrzeźbiona
w piaskowcu miała symboli-
zować połączenie miasta z
morzem. Od tamtego czasu
cieszyła oczy gliwiczan i tu-
rystów przypominając nie tyl-
ko o dostępie do Bałtyku, ale
również o nadchodzącej wioś-
nie – kiedy włączano fontan-

nę. Niestety w ubiegłym roku
obiekt stał się celem ataków
wandali. Gruntowna renowa-
cja pomnika i basenu nie przy-
padła komuś do gustu, gdyż
w niedługim czasie wewnętrz-
ne ścianki „przyozdobiły się”
w niechlujne pociągnięcia
czarnej farby. Niestety nie
udało się ustalić sprawców.

Od tamtej pory zabytkowa
figura czekała na kolejny re-

mont. Gdy w Kanale Kłod-
nickim upłynęła wystarcza-
jąca ilość wody, robotnicy za-
brali się do pracy – trwało to
niespełna rok. Nie mniej po
przeprowadzonym czyszcze-
niu Neptun ponownie za-
chwyca w całej swojej okaza-
łości. Mieszkańcy mają na-
dzieję, że nieskazitelna czys-
tość obiektu nie sprowokuje
wandali do kolejnych bez-
myślnych zachowań.
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Złomiarze są coraz bardziej
zuchwali i bezczelni. Kradną
kable, metalowe elementy
placów zabaw, instalacje
elektryczne, a nawet infras-
trukturę kolejową. Taki los
spotkał torowisko górnoślą-
skiej „rosbanki” w Bytomiu,
która padła ofiarą amatorów
złomu. Złodzieje już kolejny
raz rozkręcili duże odcinki
szyn w rejonie dawnej stacji
Lazarówka. Zniweczyli tym
samym ciężką pracę i zaan-

gażowanie osób, które w
2012 roku postanowiły od-
budować rozkradziony frag-
ment „żelaznego szlaku”.
Pasjonaci ze stowarzyszenia
Górnośląskich Kolei Wą-
skotorowych postanowili
działać. Ze względu na te-
goroczną Industriadę po-
prosili wszystkich chętnych
o pomoc w remoncie toro-
wiska. Każdy kto chce przy-
czynić się do zachowania
tego niezwykłego zabytku

techniki, może zgłosić się
dzisiaj do organizatorów
droga mailową na adres
info@sgkw.eu. Chętni mu-
szą wypełnić ankietę i za-
opatrzyć się w niezbędne
przybory. Należą do nich
między innymi buty robocze
wzmacniane stalową płytą
oraz ubranie robocze. W za-
mian stowarzyszenie zapew-
ni dojazd, ubezpieczenie,
podstawową odzież i wypo-
sażenie. 

Szpital przy ul. Batorego już
niedługo może stać się włas-
nością Śląskiego Uniwersy-
tetu Medycznego. Wszystko
przez decyzję marszałka wo-
jewództwa, który postanowił
oddać placówkę w ręce uczel-
ni, aby studenci mogli się
szkolić podczas praktycznych
zajęć. Nie byłoby w tym nic
niestosownego, gdyby nie
wcześniejsze deklaracje, które
mówiły, że żadnych prze-
kształceń nie będzie. Brak
słowności wywołał spory nie-
pokój wśród personelu. Dzięki
ciężkiej i konsekwentnej pracy
placówka cieszyła się dobrą
kondycją finansową i brakiem
zadłużenia. Co ważne, zain-
westowano w termomoder-
nizację obiektu oraz budowę
Śląskiego Centrum Preinato-
logii i Chirurgii Płodu. Na-
grodą za wyjątkową gospo-
darność i ciągły rozwój oka-
zało się oddanie szpitala ŚUM,

co może doprowadzić do
zwolnień pracowników. Nie-
stety pomimo walki związków
zawodowych temat przejęcia
cały czas powraca. - Istnieje
dyskusja na temat wzmoc-
nienia Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego placówkami,
których potrzebuje po to, by
nie stracił swej konkurencyj-
ności względem innych uczel-

ni. Szkolenie studentów i pra-
ca naukowa w tym zakresie
powinna opierać się o własną
bazę ― powiedział marszałek
Mirosław Sekuła. Sprawa tra-
fiła do prezydenta Bytomia
Damiana Bartyli. Czy ten roz-
wiąże spór o szpital, czy będą
zwolnienia? Tego zapewne
dowiemy się niebawem.

Oddadzą szpital uczelni?
Pracownicy�protestują�

Żelazny szlak powrócił
na�właściwe�tory?

Bytomski judoka Paweł Za-
grodnik będzie walczył o bilet
na igrzyska. Ostatnie potyczki
turniejowe w Madrycie zakoń-
czyły się zdobyciem drugiego
miejsca na podium. To poka-
zuje, że świetna forma bytom-
skiego zawodnika może za-
pewnić mu start w Rio de Ja-
neiro. Walka o klasyfikację jest
niezwykle zacięta i rozpoczyna
się kilka lat przed Olimpiadą.

Judoka z GKS Czarni Bytom
startuje w kategorii wagowej
do 66 kilogramów. We wspom-
nianym hiszpańskim turnieju
pokonał aż czterech zawodni-
ków. Zatrzymał go dopiero
Białorusin Dzmitri Shersha-
now przez ippon. Pomimo tego
Zagrodnik posiada już na swo-
im koncie 60 punktów, co daje
perspektywę na dalsze zma-
gania w Brazylii.

Stoczy�bój
o Igrzyska Olimpijskie

W nocy z piątku na sobotę
miał miejsce pożar w ka-
mienicy przy ul. Chorzow-
skiej. Spłonęło mieszkanie
na II piętrze oraz poddasze.
Ewakuowano 13 mieszkań-
ców z sąsiedniego budynku.
Śledczy wyjaśniają okolicz-
ności pożaru. Nad ranem,
około 2.00 dyżurny komen-
dy miejskiej został poin-
formowany o pożarze ka-
mienicy. Miejsce zdarzenia
zabezpieczali funkcjonariu-
sze bytomskiej komendy a
akcję gaśniczą prowadzili
strażacy. W pogorzelisku
strażacy nie znaleźli nikogo.

Po akcji gaśniczej miesz-
kańcy wrócili do domów.
Straty są w trakcie ustala-

nia. Śledczy wyjaśniają oko-
liczności pożaru.

Spłonęło
piętro i poddasze



Zbliża się lato, temperatura
powietrza wzrasta, jest nam
gorąco, pocimy się, ale czy
pamiętamy o tym, by pra-
widłowo nawadniać orga-
nizm? W tym tygodniu
chciałabym skupić się na
roli wody w procesie ter-
moregulacji. Na szczęście
nie jesteśmy "futrzaści", więc
mamy przywilej sprawnego
oddawania ciepła praktycz-
nie całą powierzchnią skóry,
poprzez zwilżanie jej po-
wierzchni. Odparowująca ze
skóry woda schładza orga-
nizm. W naszym klimacie
jest to mechanizm bardzo

efektywny. Co więc najlepiej
wybrać gasząc pragnienie?
Oczywiście wodę. Krąży za-
sada co do ilości spożywanej
wody, "im więcej tym lepiej",
sprawa nie jest jednak taka
prosta. U osób o zwiększonej
utracie płynów, np. upra-
wiających sport konieczne
może okazać się zastosowa-
nie płynów z elektrolitami.
U osób trenujących wyczy-
nowo zapotrzebowanie na
płyn należy określać indy-
widualnie, w oparciu o płeć,
wiek, intensywność i czas
wysiłku, a także utratę masy
ciała podczas treningu, tem-

peraturę powietrza oraz
uwarunkowania osobnicze.
Przyjmuje się, że dorosły
człowiek powinien przyjmo-
wać 30 ml płynów, na kilo-
gram masy ciała, czyli osoba
o wadze 70 kg powinna
przyjmować minimum 2,1
litra dziennie. Tyle mniej
więcej zużywamy na procesy
trawienne i wydalnicze, a
także do produkcji śliny,
hormonów, soków trawien-
nych czy nawodnienia gałki
ocznej. Dlaczego woda, a
nie słodki, chłodny napój z
bąbelkami? Ponieważ woda
dostarczy tego co niezbędne,

oszczędzając nam cukru i
barwników. Ponadto, napoje
gazowane poza wspomnia-
nymi i powszechnie znany-
mi substancjami słodzącymi
i barwnikami, zwykle za-
wierają jeszcze związki fos-
foru, które mogą zwiększać
ryzyko wystąpienia osteo-
porozy w przyszłości. 

Zaintrygowało mnie to więc
piszę. W Zabrzu otwarto około
tygodnia temu nowy kawałek
nowej ścieżki rowerowej. No i
bajka była by wzruszająca i z
pozytywnym zakończeniem
gdyby nie jeden prosty fakt.
Ja rozumiem, że na odcinkach
biegnących gdzieś przez las
ubicie drogi to jedyne wyjście
dla poprawienia komunikacji
rowerowej i nikt na położenie
asfaltu sobie nie pozwoli - bo i
po co, ale żeby w centrum
miasta, najpierw rozwalić chod-
nik, który był asfaltowy, wy-
brukować jedynie część dla
pieszych a ścieżkę rowerową
ubić z tłucznia nie kładąc na
niej żadnej trwalszej substancji
- to coś tu chyba nie jest zgodne
z prawidłami takich przedsięw-

zięć. Po pierwszych deszczach
pojawią się wybrzuszenia i bło-
to, to błoto naturalną metodą
będzie przenoszone na nowo
powstały chodnik, i odcinek
nowej chodniko-ścieżki za rok
nie będzie się nadawał do użyt-
ku. I znów trzeba będzie wydać
na to pieniądze. Kto dostał za
takie wykonanie pieniądze, kto
zrobił projekt, dlaczego ktoś
się na to zgodził - przecież to
zaprzecza jakiejkolwiek logice.
Znając życie kosztowało to kilka
milionów. W załączniku dołą-
czam zdjęcie mojego kolegi,
który przejeżdżał przez ten od-
cinek - Aleje Korfantego, chod-
nik od skrzyżowania z ul. Nie-
działkowskiego do stacji ben-
zynowej.:
_Leszek

- Pieniądze wyrzucone w błoto

Zakończył się przetarg na kup-
no 25-hektarowej działki na
Zaborzu w pobliżu Drogowej
Trasy Średnicowej. Wygrała
go firma Inter IKEA Centre
Polska S.A. Firma kupi działkę
za 22 miliony złotych. IKEA
chce zbudować w Zabrzu nie
tylko sklep, ale także połączone
z nim centrum handlowe. Do
tej pory taki obiekt istnieje tyl-

ko w Łodzi. Obok centrum po-
wstać mają również tereny rek-
reacyjne o powierzchni 5 ha.
Przebudowany zostanie rów-
nież układ komunikacyjny w
tym miejscu. Szczegóły i termin
budowy nie są jeszcze znane.
Firma wpłaciła już 3,5 mln zł
wadium, zaś umowa powinna
zostać podpisana na początku
lipca.

IKEA�w�Zabrzu

Zmiany
w zabrzańskiej policji

Komendant Miejski Policji w
Zabrzu  podjął decyzję w spra-
wie zmian kadrowych na sta-
nowiskach kierowniczych w
komisariatach I i II Policji w
Zabrzu. Nowymi sternikami
komisariatu II zostali kom.
Oktawiusz Cieślik oraz pod-
kom. Dariusz Klimczak. Ko-
mendant Cieślik służbę w Po-
licji rozpoczął w 2001 roku w
Oddziałach Prewencji w Ka-
towicach. Następnie był funk-
cjonariuszem Ogniwa Patro-
lowego i Referatu Kryminal-
nego IV komisariatu w Zabrzu,
skąd awansował do Sekcji Kry-
minalnej Komendy Miejskiej
Policji w Zabrzu. Dariusz
Klimczak do służby został
przyjęty w 1991 roku. Służbę
pełnił zarówno w pionie pre-

wencji jak i w pionie krymi-
nalnym.W ślad za zmianami
w komisariacie przy ulicy Tro-
cera, nastąpiły także zmiany
w kierownictwie komisariatu
I. Obowiązki komendanta po-
wierzono dotychczasowemu
jego zastępcy nadkom. Kami-
lowi Gabor, a stanowisko z-c
komendanta powierzono pod-
kom. Andrzejowi Rudolf, któ-
ry do tej pory pełnił funkcję
kierownika Referatu Krymi-
nalnego KP I w Zabrzu. Ko-
mendant Kamil Gabor założył
policyjny mundur w 1992 roku
i tak jak podkom. Dariusz
Klimczak, prawie całe życie
zawodowe poświęcił na za-
pewnieniu bezpieczeństwa
mieszkańcom Zabrza.

tel.�32-�332�50�96Wiesz o czymś ważnym
coś Cię denerwuje

skontaktuj się z nami Redakcja gazety 44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 52/13

Korczoka�zamknięta
W związku z realizacją zadania
„Poprawa gospodarki ściekowej
w dzielnicy Zaborze Północ”
Wykonawca robót uprzejmie
informuje o przystąpieniu do
budowy kanalizacji na ul. Kor-
czoka. W celu wykonania tych
robót konieczne jest całkowite
zamknięcie dla ruchu kołowego
ul. Korczoka, na odcinku od
Elektrociepłowni do ul. Kali-
nowej – I etap, od 10.06.2014
do 31.07.2014 i na odcinku od
ul. Wyciska do ul. Kalinowej
– II etap, od 01.08.2014 do
31.10.2014r. Ruch kołowy zo-
stanie skierowany na trasę ob-

jazdową ul. Wolności. Ruch
autobusowy zostanie skiero-
wany na trasę objazdową ul.
Wolności z pętlą w rejonie
skrzyżowania ul. Korczoka z
ul. Olchową. Na czas robót
przystanek „Pawliczka” zosta-
nie przeniesiony w rejon skrzy-
żowania ul. Pawliczka z ul.
Końcową, przystanek „Gorzaw-
skiego” zostanie zlikwidowany,
przystanek „Rolnika” zostanie
zlikwidowany, przystanek
„Agrestowa” zostanie przesu-
nięty o 50 m w kierunku ul.
Kalinowej.
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Wyrzucił�psa�przez�okno!
Policjanci z Zabrza otrzymali
zgłoszenie o tragicznym finale
libacji alkoholowej przy ul.
Żeromskiego. W trakcie za-
bawy, zabrzanie wyrzucili psa
z wysokości pierwszego piętra.
Gdy mundurowi przyjechali
na miejsce zobaczyli rannego
pieska z połamanymi kończy-
nami. Na szczęście cierpiący
zwierzak był już opatrywany
przez pracowników schronis-
ka. Po zabezpieczeniu pęk-
niętych kości przewieziono go
do weterynarza. Funkcjona-
riusze od razu zatrzymali 42-

letniego właściciela, który ze-
znał, że w trakcie pijackiej
imprezy pies ugryzł jednego
z uczestników libacji w rękę.
Po krótkich oględzinach oka-
zało się, że wskazany gość nie
miał najmniejszych śladów
zranienia. Za to właściciel po-
siadał aż 3 promile alkoholu
w organizmie. Policjanci osa-
dzili mężczyznę w areszcie.
W przypadku potwierdzenia
się podejrzeń, mężczyzna od-
powie za znęcanie się nad
psem. Grozi mu za to kara do
3 lat pozbawienia wolności.

...079
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facebook Dzisiaj w Zabrzu
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Katarzyna Larysz

magister dietetyk

Dietetyk radzi zadzwoń: 504 032 999

Ile pić, co wybrać i dlaczego wodę?
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Szpital przy ul. Batorego już
niedługo może stać się włas-
nością Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego. Wszystko przez
decyzję marszałka wojewódz-
twa, który postanowił oddać
placówkę w ręce uczelni, aby
studenci mogli się szkolić pod-
czas praktycznych zajęć. Nie
byłoby w tym nic niestosow-
nego, gdyby nie wcześniejsze
deklaracje, które mówiły, że
żadnych przekształceń nie bę-
dzie. Brak słowności wywołał
spory niepokój wśród perso-
nelu. Dzięki ciężkiej i kon-
sekwentnej pracy placówka
cieszyła się dobrą kondycją
finansową i brakiem zadłu-
żenia. Co ważne, zainwesto-
wano w termomodernizację
obiektu oraz budowę Śląskie-
go Centrum Preinatologii
i Chirurgii Płodu. Nagrodą za

wyjątkową gospodarność
i ciągły rozwój okazało się od-
danie szpitala ŚUM, co może
doprowadzić do zwolnień pra-
cowników. Niestety pomimo
walki związków zawodowych
temat przejęcia cały czas po-
wraca. - Istnieje dyskusja na
temat wzmocnienia Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego
placówkami, których potrze-
buje po to, by nie stracił swej
konkurencyjności względem
innych uczelni. Szkolenie stu-
dentów i praca naukowa w
tym zakresie powinna opierać
się o własną bazę ― powie-
dział marszałek Mirosław Se-
kuła. Sprawa trafiła do pre-
zydenta Bytomia Damiana
Bartyli. Czy ten rozwiąże spór
o szpital, czy będą zwolnienia?
Tego zapewne dowiemy się
niebawem.

Górnośląskie Centrum
Rehabilitacji
„Repty”�zagrożone

Dzieci z dzielnicy Sowice z pew-
nością nie mogą doczekać się
nowej inwestycji.

Władze ogłosiły przetarg nie-
ograniczony na budowę boiska
wielofunkcyjnego przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 1
w Sowicach. Ewentualny wy-
konawca będzie miał ponad 3
miesiące na wykonanie mo-
dernizacji obiektu. Zarówno
najmłodsi jaki starsi mogą spo-
dziewać się wielu atrakcji.
W grę wchodzi bowiem nie
tylko budowa boisk między

innymi do koszykówki, siat-
kówki czy piłki ręcznej, ale
również kort tenisowy czy
skocznia do skoku w dal. Kom-
pleks sportowy z pewnością
będzie urozmaicał uczniom
lekcje wychowania fizycznego.
To także spore udogodnienie
dla rodziców i nauczycieli, gdyż
w plan inwestycji wchodzi rów-
nież nowa infrastruktura
w postaci miejsc parkingo-
wych, drogi dojazdowej, mo-
nitoringu i oświetlenia. Zain-
teresowani mogą składać oferty
do 18 czerwca.

Nowe boisko 
w Sowicach?
Ogłoszono przetarg

Mieszkańcy powiatu tarno-
górskiego mogą już odwie-
dzać nowe targowisko. Jar-
mark znajduje się w Tąp-
kowicach na terenie gminy
Ożarowice. To odpowiedź
na zapotrzebowanie hand-
larzy, którzy dotychczas na-
rzekali na brak miejsc na
okolicznych placach targo-
wych. Za dzień handlu usta-
lono początek tygodnia.
W każdy poniedziałek, po-
między godziną 7 a 13, tar-
gowisko zapełni się sprze-
dawcami i licznymi pun-
ktami usług. Jedynym wy-

jątkiem będą dni świątecz-
ne. Rada Gminy Ożarowice
ustaliła już regulamin no-
wego placu przy ulicy Zwy-
cięstwa. Wybór tego miejsca
można nazwać powrotem
do starej dobrej tradycji. W
latach 20 i 30 dwudziestego
wieku drobni handlarze
prowadzili w tym miejscu
swój biznes. Mieszkańcy
będą mogli zakupić w tym
miejscu głównie towary rol-
ne i spożywcze, ale nie po-
winno zabraknąć także in-
nych artykułów dopuszczo-
nych do sprzedaży. 

Powstanie nowe
targowisko 
w Tąpkowicach

Świętujmy nasze słowiań-
skie korzenie! Wraz z letnim
przesileniem, w najkrótszą
noc w roku, zapraszamy do
spędzenia magicznych
chwil w duchu słowiańskim.
W noc świętojańską TCK
zapewnia wiele atrakcji.
Wiedźmy, rusałki, świetliki
- bądźmy tej nocy razem!
Noc świętojańską na połu-
dniu Polski, Podkarpaciu
i Śląsku nazywano sobótką.
Był to czas poświęcony
przede wszystkim żywiołom
wody i ognia, mającym
oczyszczającą moc. Ale to

również święto miłości,
płodności, Słońca i Księży-
ca. Wspominamy tę trady-
cję, bogatą w symbolikę
i pełną magicznych historii. 

W godz. 17.00-23.00 będzie
można zobaczyć plenerową
wystawę ceramiki artystycz-
nej Anny Osadnik „Głowy”.
Później, od 23 czerwca do
17 lipca, prace zostaną wy-
stawione w Galerii Przytyck.
Od godz. 18.00 w Galerii
Przytyck Przemysław La-
sota poprowadzi spotkanie
„Bóstwa i wierzenia sło-

wiańskie”. Zastanowimy się,
co z tych wierzeń pozostało
czy też może wiara naszych
przodków odeszła w zapo-
mnienie. Dowiemy się, jak
w wyobrażeniach Słowian
wyglądało stworzenie świa-
ta, jakie są słowiańskie mity,
obrzędy i miejsca kultu. 

W noc świętojańską nie za-
braknie też czegoś dla ciała.
W godz. 20-21 na Rynku
odbędą się otwarte zajęcia
zumby - do ćwiczeń każdy
może się przyłączyć. Nato-
miast o godz. 21.15 w sali

widowiskowej TCK roz-
pocznie się spektakl Kie-
leckiego Teatru Tańca
„Święto wiosny” (muzyka
– Igor Strawiński,  choreo-
grafia – Angelin Preljocaj).
To arcydzieło sztuki tanecz-
nej i muzycznej. Prapre-
miera odbyła się 29 maja
1913 r. w Paryżu. Informa-
cja o cenach biletów na
stronie www.tck.net.pl.
Warto też pojawić się przed
TCK o godz. 22.15 i zoba-
czyć 15-minutowy pokaz
tańca z ogniem.

Noc�Świętojańska,
21 czerwca
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Ból pleców to już nie tylko
problem ludzi starszych. Choć
do niedawna większość z nas
sądziła, że ta dolegliwość naj-
częściej dotyka seniorów, obec-
nie coraz więcej osób, także
młodych uskarża się na pro-
blemy z kręgosłupem. Praca
za biurkiem, siedzący tryb ży-
cia, brak aktywności fizycznej
to tylko kilka z powodów, które
znacząco wpływają na zły stan
naszych pleców. Gdy tylko po-
jawiają się pierwsze problemy
większość osób walczy z upor-
czywymi objawami stosując
drogie medykamenty. Nieuda-
na terapia kończy się nie tylko
pustką w portfelu, ale również
rozwojem postępujących
zmian chorobowych. Jak za-
tem szukać pomocy skoro po-
ziom polskiej służby zdrowia
pozostawia tak wiele do ży-
czenia? Czy warto czekać kilka
miesięcy na wizytę u specjalisty
w czasie, gdy ból staje się nie
do wytrzymania? Jest na to
sposób! Weź udział w akcji
„Na zdrowie” i pozbądź się
nieprzyjemnych objawów już
teraz. Każdy chętny będzie
mógł skorzystać z bezpłatnych
masaży. Terapia wpływa zba-

wiennie na napięcie mięśni
oraz usprawnia krążenie ob-
wodowe niwelując obrzęk tka-
nek. Oprócz dobrego samo-
poczucia pacjenci odzyskują
cenne zdrowie. 

Umów się 
na bezpłatne 
masaże!

Bytom, ul. Kolejowa 1A
tel 797 404 644

Gliwice, ul. Derkacza 5
tel.724 479 976 

Ruda Śląska, 
ul. Siekiela 13
tel 795 538 322

Tarnowskie Góry,
ul. Zagorska 83 
tel.733 481 309

Zabrze, 
ul Św. Floriana 4 
tel. 508 465 752

Pozbądź się 
uporczywego bólu

❚ Kupię każdy samo-
chód osobowy i dos-
tawczy, Tel.: 660 476 276

❚ Meble firmowe i na wy-
miar - Chorzowska 40, 
Tel. (32) 270-00-09, 
695-899-863

SPRZEDAŻ
KUPNO
WYNAJEM


509�118�891 www.cdrn.pl

CZYNNIE UPRAWIASZ SPORT?
CHCESZ ZASKAKIWAĆ KLIENTÓW I UMOŻLIWIAĆ IM RADOŚĆ ZE SPOR-

TOWYCH ZAKUPÓW?
JESTEŚ STUDENTEM IV, V ROKU LUB ABSOLWENTEM?

CHCESZ ZDOBYĆ WYJĄTKOWE DOŚWIADCZENIE W SAMODZIELNYM
PROWADZENIU BIZNESU?

CHCESZ PRACOWAĆ W PRZYSZŁOŚCI JAKO MANAGER?

Kierownik Sektora

Profil
Staże menadżerskie w Decathlon skierowane są do studentów ostatnich lat i absolwen-
tów, którzy pragną skonfrontować wiedzę i doświadczenie zdobyte w trakcie edukacji 
z rzeczywistością biznesową, a przede wszystkim dla tych, którzy wiążą swoją przysz-
łość z wykonywaniem stanowisk menadżerskich.
Jest to znakomity sposób na zdobycie pierwszego, realnego doświadczenia w samo-
dzielnym prowadzeniu biznesu.

Otrzymasz autonomię, abyś mógł zarządzać zapasem, ekspozycją i dostępnością pro-
duktów. Tylko Tobie do opieki zostanie powierzona wybrana grupa produktów, dzięki
czemu będziesz mieć konkretny wpływ na obrót i wzrost sprzedanych artykułów, a prze-
de wszystkim na zadowolenie naszych klientów. Będziesz mógł określić swoją politykę
handlową i sprawdzić się w realizacji projekt biznesowy.

Jeśli jesteś pasjonatem sporu i aktywnym liderem swojego rozwoju. Chcesz dzielić się
swoją sportową pasją z innymi. Z dużą odpowiedzialnością podchodzisz do powierza-
nych Ci obowiązków – nie czekaj i przeżyj z nami ambitną przygodę.

Zostań adeptem prawdziwej szkoły biznesu, ucz się od najlepszych.
Wybierz program STAŻU MENADŻERSKIEGO DECATHLON i zaaplikuj już TERAZ.

Dokumenty aplikacyjne proszę przesłać na: 
sekretarz@dzisiajwgliwicach.pl   Temat: DECATHLON - Aplikacja
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6 2 8 7 3

8 2 1 9

4 9 3

9 6 5 8

2 4 9 1 8

8 5 7

8 2

Sudoku 33 (Very hard)

7 6 4 1 2 3

5 3 9 7 2

8 6 9

8 2 3

7 8 1

6 7 3 1 5

2 9 7 5 8 4

Sudoku 34 (Medium)

8 9 4 5

4 8 7

6 8 5 9

3 4 6

1 3

2 8 5

4 3 2 9

5 7 4

3 1 6 9

Sudoku 35 (Easy)

6 1 8 2

9 6 2

3 5

5 8 2 6 1 4

1 4 7 9 3 8

8 5

4 3 1

2 1 8 3

Sudoku 36 (Medium)

Rozrywka do szescianu - http://www.6an.pl
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Sudoku.

W każdym

rzędzie,

kolumnie

i kwadracie

3x3 powinno

znaleźć się 9

różnych cyfr

od 1do9.
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Horoskop W tym
tygodniu
imieniny
obchodzą 

 Stanisława (poniedziałek)
— to kobieta pobożna, dobra i wrażliwa
na ludzką krzywdę. Jest gospodarna,
pomocna, lubi wspierać biednych. Ma
cudowny wpływ na otoczenie, łatwo
jedna sobie przyjaciół. Jest usłużną są-
siadką i zawsze można na nią liczyć.
Lubi dom, ceni męża, jest wzorową
matką i bardzo kocha dzieci. Nie należy
do ludzi zazdrosnych. 

 Henryka (wtorek)
— to skrupulatna kobieta, o analitycznym
umyśle. Ma skłonności do narzucania
swojej woli i kierowania zespołem ludzi.
Pomimo tego jest raczej dyplomatką,
przez co jedna sobie przyjaciół. Uwielbia
spokój, przyrodę i przyjemną, lekką
muzykę. Lubi dbać o swój wygląd, ceni
staranny makijaż i drogi ubiór. Jako
matka i żona jest wzorem, dba o edukację
dzieci i kocha domowe ciepło.

 Radosław (środa)
— to człowiek kulturalny, inteligentny,
z poczuciem humoru. Z uśmiechem
idzie przez życie. Jest energiczny, kon-
sekwentny i dokładny w działaniu. Lubi,
gdy ktoś chwali jego pracę, gdyż to
jeszcze bardziej go motywuje. Jest uzdol-
niony muzycznie i literacko. Radosław
może być znakomitym księgowym lub
bankowcem. Pragnie imponować swoją
wiedzą, dlatego stale się kształci.

 Antoni (czwartek)
— jest ciekawy świata i niezwykle to-
warzyski. Jest bardzo solidny i odpo-
wiedzialny w pracy. Jest dobrym orga-
nizatorem. Jest wszechstronny wykształ-
cony, zazwyczaj odnosi same sukcesy.
Jest pewny siebie, lojalny wobec po-
stanowień. Nie najlepszy za wzór ojca,
w małżeństwie jest przeciętny, dba jed-
nak o warunki dla swojej rodziny. 

 Olga (piątek)
— posiada niesamowitą intuicję i zna-
komicie zna naturę ludzką. Bardzo lubi
zdobywać wiedzę, ceni biologię oraz
przyrodę. Lubi być przywódcą w swoim
środowisku, nie znosi, gdy to jej się
rozkazuje. Jest zaradna w domu, w ro-
dzinie przykładna. Jako żona może być
wzorem dla innych kobiet, jako matka
z kolei może radzić innym w wychowy-
waniu dzieci.

 Eliza (sobota)
— jest kobietą inteligentną, sprytną, za-
radną i zamkniętą w sobie. Często ukry-
wa przed światem swoje emocje i uczu-
cia, nie lubi mówić innym o swoich
rozterkach. Jest osobą, która dąży do
perfekcji i zmierza do celu nawet po
trupach. Potrafi i lubi rozkazywać innym,
zawsze osiąga to czego chce. Jest uwa-
żana za kobietę nieco dumną i wyniosłą.
Marzy o prawdziwej i wielkiej miłości,
jednak nie śpieszy się z zakładaniem
rodziny. Łatwo przystosowuje się do
sytuacji.

 Witold (niedziela)
— mężczyzna o imieniu Witold jest pra-
cowity, usłużny, troszczy się o swoją
rodzinę i znajomych. Czasami jest ner-
wowy i impulsywny. Potrafi załatwić
każdą sprawę. Uparcie dąży do wyzna-
czonego celu. Jedni bardzo go cenią,
z kolei inni lekceważą. Witold nie potrafi
być patriotą.

Baran 21.03-20.04
Poczekaj na lepsze czasy. Twoje akcje
wkrótce zaczną zwyżkować. Niestety
niepewność finansowa przekłada się
na relacje towarzyskie.

Byk 21.04-20.05
Już osiągnąłeś spore sukcesy. Niestety
ciągle ci mało i mało. Chyba się lękasz
zmian koniunktury. Śpij spokojnie.
W najbliższym czasie nie będziesz za-
grożony.

Bliźnięta 21.05-21.06
Pohamuj swoje ambicje, by nie być
posądzonym o zarozumialstwo. Na
wszystko przyjdzie odpowiedni czas.
Ucz się od innych panujących zasad.

Rak 22.06-22.07
W tym tygodniu pojawi się szansa
stworzenia świetnej grupy. Nowe wy-
zwania wymagają pracy zespołowej.
Dobieraj ludzi z wyższej półki.

Lew 23.07-23.08
Sprawy przybierają zły obrót. Brak
zleceń może zagrozić dalszej konty-
nuacji pracy. Niestety inni przebijają
Cię ciekawymi ofertami.

Panna 24.08-22.09
Wyrażaj szacunek wobec przełożonych.
Szybko się przekonasz, że nowe oto-
czenie jest ci życzliwe. To zaprocentuje
wzrostem zaufania. 

Waga 23.09-23.10
W tym tygodniu Ty i Twój zespół bę-
dziecie stanowić jedność. Wszystkie
zadania jakich się podejmiecie skoń-
czycie bez większych problemów.

Skorpion 24.10-22.11
Teraz jest najlepszy czas, aby rozwinąć
skrzydła. Po okresie zamieszania
i stagnacji w końcu pojawi się per-
spektywa rozwoju – wykorzystaj ją. 

Strzelec 23.11-21.12
Ten tydzień będzie pełen dziwnych
i niespodziewanych zdarzeń. Spróbuj
się skupić na głównym celu, to pozwoli
Ci zachować spokój.

Koziorożec 22.12-20.01
Tylko trwałe postawy i powaga otworzą
Ci drogę do kariery. Ale nie ma nic za
darmo. Będziesz musiał poradzić sobie
z wyrzutami sumienia. Zaniedbasz
swoich najbliższych.

Wodnik     21.01-19.02
Bacznie obserwuj pracę swoich pod-
władnych. Warto w porę wykryć ewen-
tualne nieprawidłowości. Zwłaszcza
w początkowej fazie prac. 

Ryby 20.02-20.03
Jeśli zachowasz spokój, zaoszczędzisz
nerwy, a co najważniejsze sporą go-
tówkę. Lepiej ją wydać na zbliżające
się wakacje. Kładź się spać, gdy kleją
ci się oczy.
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