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Czwartek, 6 bm.
temp. 8°C |0°C

Piątek, 7 bm.
temp. 9°C |-1°C

Wtorek, 4 bm.
temp. 10°C |0°C

Środa, 5 bm.
temp. 8°C |3°C

Sobota, 8.03.
temp. 13°C |3°C
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W minioną sobotę zabrzański
stadion Górnika przywitał wy-
jątkowych gości. Na historycz-
nej trybunie młoda para po-
stanowiła powiedzieć sobie
sakramentalne „Tak”. Uro-
czystą stadionową ceremonię
uświetniła nawet prezydent
miasta Zabrze Małgorzata
Mańka-Szulik. – Niech wasza
miłość rośnie tak jak ten sta-

dion – życzyła świeżo upie-
czonemu małżeństwu. Po
chwili na przeciwległej trybu-
nie zapalono race, a z mega-
fonów popłynęły przyśpiewki
i tradycyjne „Sto lat”.
– Małe dziewczynki marzą
o ślubie na zamkach, mi się
wymarzył stadion – mówiła
wzruszona panna młoda. –
To jest nasza świątynia, nasz

klub to miejsce ma dla nas
olbrzymie znaczenie – dodał
mąż. Nie chcąc opuścić ża-
dnego meczu, zakochani zna-
leźli chwilę w trakcie wesela,
aby udać się na trybunę w
trakcie rozgrywek. Z pewno-
ścią każdy spotkanie Górnika,
stanie się kolejną rocznicą tego
wydarzenia.

Poznali się na trybunach, 
pobrali na stadionie

Wiadomość, która pojawiła się
w sieci zelektryzowała miesz-
kańców ul. Dworcowej w Knu-
rowie i rozniosła się błyska-
wicznie. … ➽ str.❹

Spalarnia
w Knurowie

Remont śluzy Rudziniec na
Kanale Gliwickim trwa już od
ponad roku. Realizująca in-
westycję Skanska właśnie za-
montowała ... ➽ str.❻

Nowe wrota
śluzy Rudziniec

Polityczne 
decyzje

W Na tę inwestycję czekają
nie tylko gliwiczanie, ale rów-
nież mieszkańcy całego regio-
nu. DTŚ będzie udogodnie-
niem dla kierowców, którzy
szybko dotrą …

W piątek, Gliwice odwiedził
prof. Jerzy Buzek. Spotkanie
odbyło się w V Liceum Ogól-
nokształcącym ... ➽ str.➋

➽ str.❸

DTŚ
coraz bliżej

W środę rozpoczęło się wybu-
rzanie Akademickiego Cen-
trum Medycznego. Moloch od
wielu lat wpisuje się w kra-
jobraz Zabrza ... ➽ str.❹

Wyburzają zabrzański
„szpital Religi”

www.dzisiajwgliwicach.pl
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W piątek, Gliwice odwiedził
prof. Jerzy Buzek. Spotkanie
odbyło się w V Liceum Ogól-
nokształcącym. Były premier
i przewodniczący Parlamentu
Europejskiego rozmawiał z ze-
branymi o tym co Unia może
dać młodym ludziom. Dys-
kusja okazała się dużo bardziej
gorąca niż przewidywano.
Choć czas gonił, specjalnie dla
naszych czytelników premier
odpowiedział na parę pytań
dotyczących aktualnej sytuacji
w Unii oraz poza jej granicami. 

Czy młodych ludzi w ogóle in-
teresuje polityka i sprawy Unii?

- Ludzie młodzi bardzo inte-
resują się polityką. Może nie
zawsze to okazują i nie zawsze
chcą o tym rozmawiać, ale
na pewno to jest przedmiot
ich zainteresowania. Polityka
mówi o tym jak będzie wy-
glądała Polska i Śląsk za dzie-
sięć czy piętnaście lat. To co
mamy teraz to każdy widzi.

A polityczne decyzje pokażą
jak będziemy się rozwijać, jak
będzie chociażby w Gliwicach.

Wspominał Pan o zadłużeniu
Grecji czy Hiszpanii, a przecież
również Polska boryka się
z ogromnym długiem publicz-
nym.

- Tak, faktycznie mamy zbyt
duży dług. Jakoś nam się uda-
je uniknąć najgorszego kry-
zysu finansowego i trzeba
dbać o to, aby ten nie wzras-
tał. Deficyt budżetowy musi
być jak najmniejszy bo inaczej
będziemy mieli te same za-
grożenia co w Grecji czy Hisz-
panii. Przecieżz oni tak samo
jak my pozyskiwali fundusze
europejskie. Wydawali środki
ponad miarę niż to co mieli
w budżecie. Nieźle im się żyło,
ale teraz płacą ogromną cenę.
Musimy być ostrożni, lecz za-
znaczam, że Polska nie jest
w takiej sytuacji jak wspom-
niane kraje. To, że nam się

powodziło w ostatnim czasie
to skutek reform lat dziewięć-
dziesiątych. W ciągu pięciu
ostatnich lat Polska rozwinęła
się aż o 20%, a Unia stoi
w miejscu i nie rozwija się
prawie wcale. Dzięki trudnym
i kosztownym politycznie dla
rządzących reformom, odnie-
śliśmy wielki sukces.

Czy zatem tego wzrostu nie za-
blokuje uchwalony w Europie
pakiet klimatyczny? To pytanie
szczególnie ważne na Śląsku.

- Pakiet klimatyczny trakto-
wany ideologicznie jakby była
to Unia sprzed pięciu czy sied-
miu lat, nie ma najmniejszego
sensu. Udało mi się w 2008
roku zgłosić uwagę w Parla-
mencie Europejskim wobec
całej Unii Europejskiej mó-
wiąc, że dla Polski jest on za-
bójczy. Wtedy wprowadzono
nowe zasady pakietu, mia-
nowicie derogację polegającą
na przełożeniu siły oddziały-

wania tego pakietu dopiero
po roku 2020. Dzięki temu
uniknęliśmy zatrzymania na-
szego rozwoju gospodarczego.

Choć to trudny temat, chcieliśmy
zapytać jak ocenia Pan niesta-
bilną sytuację naszego wschod-
niego sąsiada. Czy Unia Euro-
pejska nie ponosi pośredniej
odpowiedzialności za przelew
krwi na Ukrainie?

- To były dramatyczne wy-
darzenia. Pojawia się tu py-
tanie o sankcje - czy można
było je wprowadzić szybciej
w formie indywidualnych
ograniczeń wobec rządzą-
cych? Takie rozwiązania bar-
dzo na nich wpływają, sty-
mulują i ograniczają ich dzia-
łania. Byłem za wcześniejszy-
mi sankcjami, mówiłem to
zarówno w Unii Europejskiej
jak i u nas w Polsce, ale zdania
są na ten temat podzielone.
Natomiast, ja bym nie obcią-
żał Unii tymi dramatycznymi

wydarzeniami w Kijowie. To
były decyzje niezależnych, de-
mokratycznie wybranych
władz ukraińskich. One są
w pełni odpowiedzialne za to,
co się stało.

Zatem co dalej z pomocą dla
Ukrainy?

- Teraz jest nasz czas. Teraz
musimy pokazać Ukrainie pa-
kiet rozwiązań, które wyciąg-
nie ten kraj z wielkiego kry-
zysu, w którym się znalazł.
Ukraina jest niewątpliwie
w znacznie większym kryzysie
niż Unia – my już z niego
wychodzimy. Dzisiaj PKB tego
kraju, poziom dobrobytu dla

mieszkańców jest taki jak
w Polsce dwadzieścia lat
temu. To nie znaczy, że w Pol-
sce rozwiązaliśmy wszystkie
problemy. Mamy wielkie ob-
szary biedy, wielkie wątpli-
wości co do wielu rozwiązań
– to oczywiste. Ale jeśli po-
równać Ukrainę i Polskę to
my jesteśmy dla nich niemal
ziemią obiecaną. Wszystko
właśnie dzięki reformom,
dzięki systematycznym pro-
wadzeniu naprawy kraju.
I taki pakiet oferujemy na-
szemu sąsiadowi – długoter-
minowe możliwości wzrostu
dobrobytu.

Polityczne decyzje pokażą
jak będziemy się rozwijać

R E K L A M A

Marcin SubotowiczRozmawiał
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„Koniczyna” nabiera
kształtów

Na odcinku od Zabrza do ul. Kujaw-
skiej wyraźnie widać już przypomi-
nający czterolistną koniczynę węzeł
DTŚ z autostradą A1. Zjazdy i wjazdy
na węzeł zapewni aż osiem łącznic.
Wykonano także roboty fundamen-
towe mostu biegnącego nad Kłodnicą
i autostradą, budowane są przyczółki
i podpory pośrednie, trwają prace
związane z betonowaniem ustroju
nośnego obiektu głównego. Roboty
prowadzone są etapami i potrwają
do wiosny. 
Gotowe są projekty wiaduktów dro-
gowych nad torami kolejowymi, ul.
Wschodnią, ul. Błonie i ul. Kujawską.
W rejonie ul. Kujawskiej wykonano
już warstwy ścieralne nawierzchni
z betonu asfaltowego. Prace na tym
odcinku powinny zakończyć się je-
sienią tego roku. 

Powstają tunele
i wiadukty

Na śródmiejskim odcinku DTŚ trwa
budowa murów oporowych i prawie
500- metrowego  tunelu pod ulicami
Zwycięstwa i Dworcową.  Powstają
także wiadukty i kładki w ciągu DK

88, ul. Konarskiego i w rejonie ul.
Robotniczej. Równolegle prowadzone
są także prace polegające na przeło-
żeniu istniejących sieci i urządzeń
kanalizacyjnych, wodociągowych, ga-
zowych, sieci energetycznych i tele-
technicznych. Łagodna zima pozwala
na prowadzenie robót drogowych –
powstają wykopy i nasypy. Ten od-
cinek powinien być gotowy w trzecim
kwartale 2015 r.

Dworcowa nie będzie
zamknięta dla ruchu 

Realizacja tak dużej inwestycji oznacza
utrudnienia głównie dla zmotoryzo-
wanych mieszkańców. Zgodnie
z wcześniejszymi zapowiedziami –
kolejne zmiany w organizacji ruchu
wprowadzone zostaną w Gliwicach
w tym roku. Na koniec marca plano-
wane jest zamknięcie ul. Hutniczej,
a na przełomie lipca i sierpnia – po
oddaniu do użytku wiaduktu w ciągu
DK 88 – ul. Śliwki. W sierpniu, po
przywróceniu ruchu na ul. Konar-
skiego, zamknięta zostanie ul. Częs-
tochowska. Latem można się także
spodziewać wyłączenia z ruchu frag-
mentu ul. Zwycięstwa. Udało się jed-
nak tak zaplanować prace, że przez
cały czas budowy DTŚ przejezdna
będzie ul. Dworcowa. 

DTŚ coraz bliżej
Na tę inwestycję czekają nie tylko gliwiczanie, ale również mieszkańcy całego regionu. DTŚ będzie udogodnieniem dla kierowców,
którzy szybko dotrą z Gliwic do stolicy województwa. Będzie też uzupełnieniem drogowego układu Gliwic. Na budowie wszystko
idzie zgodnie z planem. Na pierwszym z dwóch gliwickich odcinków powstaje węzeł drogowy łączący DTŚ z autostradą A1. Kończy
się budowa mostów i wiaduktów. Na drugim odcinku, w śródmieściu Gliwic, trwają już prace związane z budową tunelu.
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W środę rozpoczęło się
wyburzanie Akademickie-
go Centrum Medycznego.

Moloch od wielu lat wpisuje
się w krajobraz Zabrza. Jego
burzliwa historia sprawiła, że
cały potencjał inwestycji za-
mienił się w kupę żelbetowych
płyt i cegieł. W końcu historia
niedokończonego szpitala do-
biegła końca. Na początku fir-
ma wykonawcza o nazwie
„Miazga” zajęła się rozbiórką
sąsiadujących budynków.

W kolejnym etapie, gdy za-
brano się za główny budynek,
kilka kilogramów dynamitu
zdołało oderwać od ściany 14
metrowy szyb windy. Sam ko-
losalny obiekt w kształcie krzy-
ża będzie stanowił nie lada
wyzwanie. Przygotowania do
finalnego wyburzenia potrwają
około 1,5 miesiąca, po których
ACM zamieni się w 5 tys. met-
rów sześciennych gruzu. 

Właściciele działki czyli Śląski
Uniwersytet Medyczny ma

w planach podzielenie działki
na mniejsze części oraz od-
sprzedanie ich deweloperom.
Niegdyś szpital miał zapewniać
1200 miejsc dla pacjentów.
Jego budowa rozpoczęła się
w 1978 roku i miała to być
jedna z największych tego typu
inwestycji w Polsce. Niestety
rozmach okazał się zabójczy
– zanim ukończono budowę
skończyły się pieniądze. To
oznaczało początek końca
„szpitala Religi”, którego finał
zobaczymy już niebawem. 

Wyburzają zabrzański 
„szpital Religi”

R E K L A M A

Wiadomość, która pojawiła
się w sieci zelektryzowała
mieszkańców ul. Dworcowej
w Knurowie i rozniosła się
błyskawicznie. W jej treści
widniało ostrzeżenie przed bu-
dową spalarni śmieci. To, że
nie podchodzimy do tego typu
obiektów z zaufaniem poka-
zuje reakcja knurowian. Ci
postanowili wyrazić swoje obu-
rzenie nie tylko na forach in-
ternetowych, ale również na
stronach urzędu. Dodatkowo
pojawiły się ulotki nawołują-
cego do złożenia podpisu pod
protestem. Czy jednak jest się
czego obawiać? 

Okazuje się, że powstanie spa-
larni śmieci to tylko plotka,
która powstała przez pojawie-
nie się informacji o utworzeniu
zakładu utylizującego zużyte
opony i tworzywa sztuczne.
Ten ma niewiele wspólnego
ze spalarnią. Emocje jednak
pozostały. Jako kolejne miejs-
ce powstania inwestycji wska-
zano ul. Przemysłową. I tutaj
również trop okazał się zu-
pełnie nietrafiony. Trwają pra-
ce nad utworzeniem zakładu
produkcji sadzy technicznej i
olejów w procesie pirolizy ni-
skotemperaturowej. Obiekt
faktycznie znajdzie się na

wskazanej ulicy, ale w zupełnie
innej lokalizacji. Dodatkowo
produkcja sadzy tą metodą
nie powinna wpływać na za-
nieczyszczenie środowiska.
Jeśli jednak pojawią się wąt-
pliwości 

Spalarnia w Knurowie?
Mieszkańcy są zaniepokojeni

władze miasta za-
pewniły, że nie po-
zwolą na funkcjo-
nowanie instytucji
zagrażającej zdro-
wiu mieszkańców.

Przyszłość ŚKUP cały
czas okazuje się bardzo
niepewna.

Projekt od dłuższego czasu
borykał się z ogromnymi
opóźnieniami. To zagroziło
190 milionom złotych prze-
kazanym na wykonanie in-
westycji. 

Umowę na dostarczenie
i wdrożenie systemu podpi-
sano na początku 2012 roku.
Choć jak zapowiadali przed-
stawiciele KZK GOP, Śląska
Karta Usług Publicznych mia-
ła wejść w życie na początku
I kwartału 2014 roku, to ko-
lejny raz przesunięto termin
jej wprowadzenia. To zanie-
pokoiło władze województwa,
które wyraźnie dały do zro-
zumienia, że jeśli nie nastąpi
przyśpieszenie prac, stracimy
unijne środki. Niedawno Pol-
ska Agencja Prasowa poin-
formowała o zastrzeżeniach
marszałka Mirosława Sekuły,

który ostrzegał przed ew.
przerwaniem projektu.

- Jest poważny problem ze
Śląską Karty Usług Publicz-
nych - powiedział Sekuła
podczas spotkania z dzien-
nikarzami. - Albo prowa-
dzący projekt wezmą się
w garść i go dokończą, albo
trzeba będzie trzeba go prze-

rwać. (...) Proszę ich teraz,
żeby pokazali, że jest postęp
i są płatności – komentował.

W 2015 roku przypada termin
rozliczenia środków Regio-
nalnego Programu Operacyj-
nego na lata 2007-2013. Jeśli
do tego czasu nie wydamy
przyznanych pieniędzy, trze-
ba je będzie bezpowrotnie
zwrócić. Nie trzeba było długo
czekać na odpowiedź ze stro-
ny przedstawicieli KZK GOP.
Pojawiły się zapewnienia, że
projekt wejdzie w życie w za-
powiadanym terminie.
- Na pewno uruchomimy
ŚKUP do końca roku, a roz-
liczymy w 2015 r. - powie-
dział przewodniczący KZK
GOP Roman Urbańczyk.
Dodał również, że władze wo-
jewództwa są cały czas in-
formowane o przebiegu prac
oraz ew. zagrożeniach poja-
wiających się wraz z wdra-
żaniem kolejnych etapów
projektu.

KZK GOP zapewnia.
ŚKUP powstanie do końca roku
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Od marca nasza gazeta będzie do-
stępna już nie tylko w Gliwicach ale
także na terenie powiatu. Korzystając
z okazji chcieliśmy ją przybliżyć Czy-
telnikom. 

Bardzo się cieszę, że ta poczytna,
w dodatku wychodząca w poniedział-
ki gazeta od teraz będzie dostępna
również na terenie Powiatu Gliwic-
kiego, mam nadzieję, że dzięki temu
uda się dotrzeć z ważnymi informa-
cjami do jeszcze szerszej grupy miesz-
kańców Ziemi Gliwickiej.

A moment jest szczególny, ponieważ
Powiat Gliwicki w 2014 roku obchodzi
jubileusz 15-lecia swojej działalności.

Powiat Gliwicki powstał 1 stycznia
1999 roku. Obejmuje obszar leżący

na styku dwóch województw śląskiego
i opolskiego. Bezpośrednia bliskość
największej w Polsce aglomeracji
miejsko-przemysłowej, w tym Gliwic
oraz lokalizacja na skrzyżowaniu
dwóch najważniejszych polskich ko-
rytarzy transportowych, mających
znaczenie europejskie  –  autostrad
A1 i A4 – czynią z ziem powiatu nie-
zwykle atrakcyjne miejsce do inwes-
towania i zamieszkania.

To z pewnością doskonałe miejsce dla
inwestorów, ale odnosimy wrażenie,
że przeciętny gliwiczanin niewiele wie
o samym powiecie i jego gminach...

Powiat Gliwicki obejmuje obecnie
obszar  664 km2, zamieszkuje go
około 112 tys. osób. Tworzy go 8

gmin – dwie o miejskim charakterze:
Knurów i Pyskowice; dwie miejsko-
wiejskie: Sośnicowice i Toszek oraz
cztery wiejskie: Gierałtowice, Pilcho-
wice, Rudziniec i Wielowieś. Siedzibą
władz Powiatu Gliwickiego jest Sta-
rostwo Powiatowe w Gliwicach –
mieście leżącym poza obszarem ad-
ministracyjnym tego powiatu i sta-
nowiące osobny powiat grodzki. 

A kto w powiecie sprawuje władzę?
Władzę uchwałodawczą w Powiecie

Gliwickim sprawuje Rada Powiatu
Gliwickiego. W jej skład wchodzi 23
radnych – przedstawicieli wszystkich
ośmiu gmin. Na czele rady stoi prze-
wodniczący – Tadeusz Mamok. Za-
rząd pełni funkcję wykonawczą. Jego
przewodniczącym jest starosta wy-
bierany przez Radę Powiatu Gliwic-
kiego. W skład Zarządu Powiatu Gli-
wickiego wchodzą również: Walde-
mar Dombek, wicestarosta gliwicki,
Sławomir Adamczyk, członek Zarządu
Powiatu Gliwickiego oraz z głosem
doradczym Magdalena Budny, se-
kretarz powiatu gliwickiego i Maria
Owczarzak-Siejko, skarbnik powiatu
gliwickiego.

W ostatnich latach prowadzono rów-
nież liczne zmiany wpływające na ja-
kość i szybkość obsługi.

Dogodnym rozwiązaniem dla klien-
tów Wydziału Komunikacji i Trans-
portu  jest możliwość telefonicznego
ustalenia konkretnego  dnia i godziny
rejestracji pojazdu. Najmłodszym
służy kącik dla dzieci. W najbliższym
czasie wprowadzony zostanie system
kolejkowy, który skróci czas oczeki-
wania. 

Dostrzegalną dla klientów Starostwa
zmianą jest utworzenie w pełni cyf-
rowego Gliwickiego Węzła Infrastruk-
tury Informacji Przestrzennej.

Tak, umożliwia on korzystanie
z ogólnodostępnego geoportalu, za
pomocą którego każdy zainteresowany
może złożyć zamówienie na materiały
z zasobu geodezyjnego i kartograficz-
nego bez konieczności wizyty w urzę-
dzie i posiadania kwalifikowanego
podpisu elektronicznego.

Poprawa standardu funkcjonowania
dotyczy nie tylko samego Starostwa,
ale również jego jednostek organiza-
cyjnych.

Przeprowadzono termomoderni-
zację większości obiektów powiato-
wych, podnosząc tym samym m.in.
standard życia pensjonariuszy domów
pomocy społecznej czy nauki w pla-
cówkach oświatowych. We wszystkich
szkołach poprawiono bazę sportową,

dzięki licznym projektom dofinan-
sowanym ze środków unijnych ulep-
szono także bazę dydaktyczną.

Wychodząc naprzeciw potrzebom
mieszkańców, Powiat Gliwicki wraz
ze wszystkimi gminami zrealizował
m.in. dwa projekty unijne, dzięki
którym można  poruszać się po ponad
210 km oznakowanych tras rowero-
wych oraz korzystać z 58 punktów
dostępu do Internetu zlokalizowanych
na terenie całego powiatu.

Proszę jeszcze Czytelnikom przybliżyć
zadania powiatu, w jakim celu został
on powołany?

Status Powiatu Gliwickiego regu-
luje ustawa z dnia 5 czerwca 1998
roku o samorządzie powiatowym .
Powiat Gliwicki wykonuje określone
ustawami zadania publiczne o cha-
rakterze ponadgminnym w zakresie
edukacji publicznej, promocji i ochro-
ny zdrowia, pomocy społecznej,
wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej, polityki prorodzinnej,
wspierania osób niepełnosprawnych.
A także transportu zbiorowego i dróg
publicznych, kultury oraz ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami,
kultury fizycznej i turystyki. Geodezji,
kartografii i katastru, gospodarki
nieruchomościami, gospodarki wod-
nej, ochrony środowiska i przyrody,
rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śród-
lądowego oraz wiele innych dziedzin,
które długo by wymieniać.

Na zakończenie proszę jeszcze po-
wiedzieć gdzie mieszkańcy mogą  zgło-
sić się ze swoimi sprawami.

Wszystkie sprawy można załatwić
w Starostwie Powiatowym w Gliwi-
cach, przy ul. Zygmunta Starego 17,
w poniedziałki, wtorki i środy
w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki
w godz. 7.30 – 17.30 i w piątki
w godz. 7.30 – 13.30.

Zapraszam!

Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję, życzę miłej lektury „Ty-

godnia” i zapraszam zarówno do Sta-
rostwa Powiatowego w Gliwicach,
jak i do odwiedzenia naszego pięk-
nego powiatu. 

Powiat Gliwicki ma już 15 lat

Na stanowisku wojewody ślą-
skiego Zygmunta Łukaszczyka
ma zastąpić Piotr Litwa. Ma
49 lat. Był dotąd prezesem
Wyższego Urzędu Górniczego
w Katowicach. Jak zapowie-
dział Łukaszczyk, odchodzi do
„nowych zadań”. Zaznaczył
również, że Śląsk boryka się
z problemami o charakterze
społecznym i gospodarczym,

które odbijają się na kondycji
całego kraju. - Są nowe wy-
zwania, zadania, relacje, ale
nade wszystko są nowe ocze-
kiwania – powiedział.

Na zwołanej konferencji pra-
sowej obaj panowie nie szczę-
dzili sobie uprzejmości. Były
wojewoda chwalił swojego na-
stępcę. - Jest on „bardzo do-

świadczonym, rozważnym
prezesem WUG, a tym sa-
mym i urzędnikiem - w ro-
zumieniu państwowej misji
administracji rządowej”. -
Mówiąc językiem śląskim,
jak się kogoś określa „bardzo
porządny chop”, to taki jest
pan prezes Litwa - ocenił Łu-
kaszczyk.

Będziemy mieli 
nowego wojewodę

➽➽➽ ze str.➊

Rozmowa ze starostą Michałem Nieszporkiem
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❚ Zatrudnię do roznoszenia
ulotek 504 747 494

❚ Kupię każdy samochód
osobowy i dostawczy,
Tel.: 660 476 276[100.83]

❚ Sprzedam kawalerkę,
skredytuję 50% na lep-
szych warunkach niż bank.
Tel.792-678-448

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

OGŁOSZENIA
DROBNE

SPRZEDAŻ
KUPNO
WYNAJEM


509 118 891 www.cdrn.pl

Tydzień w Gliwicach

Biuro Reklamy

tel. 884 995 996,  884 998 991

Imponujące wrota śluzy
na Kanale Gliwickim
Remont śluzy Rudziniec na
Kanale Gliwickim trwa już od
ponad roku. Realizująca in-
westycję Skanska właśnie za-
montowała potężne wrota ślu-
zy. Inwestycja o wartości 32,6
mln zł brutto zakończy się w
marcu przyszłego roku. Śluza
Rudziniec jest jedną z sześciu
na Kanale Gliwickim, czyli
drodze wodnej łączącej Odrę
z Gliwicami. Sam kanał został
wybudowany w latach 1935-
1939, w miejsce istniejącego
od początku XIX wieku Kanału
Kłodnickiego. 

W ostatnich dniach miała
miejsce ciekawa operacja in-
żynierska. Zamontowano wro-
ta śluzy komory północnej od
strony wody górnej oraz dol-
nej. W sumie wrota ważyły
88 ton! Skrzydła przyjechały
na budowę w kilku częściach
i zostały zespawane w jedną
konstrukcję już na miejscu.
Generalnym wykonawcą in-
westycji, która rozpoczęła się
w lutym ubiegłego roku, jest
Skanska. Prace polegają na
generalnym remoncie obu ko-

mór śluzy. Modernizacja obej-
muje ponadto część podziem-
ną i nadziemną budynku ste-
rowni oraz pięciu maszynowni
śluzy. Powstanie nowy budy-

nek przeznaczony do celów
socjalnych, dwa nowe pomosty
na awanporcie dolnym oraz
kanał obiegowy.

R E K L A M A

Już niebawem ulica Akademicka
zyska nowy blask. Pomysł prze-
budowy centrum dzielnicy aka-
demickiej pojawił się już kilka
lat temu. Inicjatywę gliwickiej
uczelni poparły władze miasta.

W 2011 roku ulicę Akademicką
wyłączono z ruchu. W czerwcu
ubiegłego roku Zarząd Dróg
Miejskich rozstrzygnął przetarg
i podpisał umowę na zagos-

podarowanie ul. Akademickiej
i przyległych terenów, jako
publicznej strefy pieszej. Będzie
to deptak z prawdziwego zda-
rzenia. Wokół budynków uczel-
ni będzie sporo miejsca dla
studentów. Powstanie ścieżka
rowerowa i parkingi. Wyko-
nawcy zajmą się także budową
oświetlenia, kanalizacji de-
szczowej i sanitarnej. Oprócz
strefy pieszej powstanie także

– w dalszej kolejności – re-
prezentacyjny plac z fontanną,
pojawią się nowe elementy
małej architektury i zieleń. In-
westycja o wartości ponad 13,5
mln zł realizowana jest ze środ-
ków gliwickiego samorządu
oraz Politechniki Śląskiej. Pra-
ce na ul. Akademickiej powin-
ny się zakończyć we wrześniu
tego roku.

Deptak gotowy 
we wrześniu

www.cdrn.pl
www.cdrn.pl
www.dzisiajwgliwicach.pl
www.tydzienwgliwicach.pl
www.cdrn.pl


Jedno z najbardziej rozpoznawalnych, wręcz flagowych
dań kuchni japońskiej, na stałe zapisało się w menu
wielu naszych rodaków. Choć z pozoru wydaje się,
że sushi odkryło przed nami wszystko co miało do
zaoferowania, tak naprawdę możemy poznać je na
nowo w Sendo Sushi. Świeżość, kreatywność, staranny
dobór składników to dla właściciela restauracji ele-
menty świętej filozofii. W zalewie mody, podróbek
i rutyny na ul. Górnych Wałów 22 w Gliwicach odna-
leźliśmy przystań pełną pasji, wiedzy i pomysłowości. 

Restauracja, którą odwiedziliśmy jest niewielka
i przytulna. W minimalistycznym wnętrzu dominowały
kolory czerni, fioletu i pomarańczy. - Sam zaprojekto-
wałem i stworzyłem logo. Choć najważniejsze dzieło
znajduje się w menu – stwierdził z uśmiechem
właściciel Przemysław Dziedzic, który opowiedział
nam o swojej pasji. Powstanie Sendo Sushi to zbiór
doświadczeń i obserwacji. Liczne podróże i ekspery-
menty kulinarne pozwoliły na osiągnięcie perfekcji
i harmonii smaków. - Najlepsze sushi jadłem w USA, to
mnie zainspirowało. Choć w karcie znajdziemy tradycyjne

propozycje, staramy się cały czas urozmaicać nasze
dania. Bawimy się kształtem, smakiem, konsystencją
po to, aby każdy kto spróbuje naszego sushi chciał do
niego jak najczęściej wracać. Jedno proste maki („rulon”
z ryżu, owinięty płatem wodorostów nori) może łączyć
ze sobą zarówno smak świeżych warzyw z pobliskiego
targu, jak i aromaty krewetki nobashi z egzotycznych
zakątków świata.

Gdy po chwili właściciel przyniósł nam gotowy
zestaw, przekonaliśmy się, że każdy kawałek to
odrębne dzieło godne każdego podniebienia. Co cie-
kawe, jego smakiem możemy napawać się także
w domowym zaciszu. To jedna z nielicznych takich
restauracji, która może pochwalić się dostawą pod
same drzwi – takie rozwiązanie cieszy się zresztą
ogromną popularnością. Tym samym możemy eks-
perymentować z urozmaiconymi zestawami w czasie
imprezy lub rodzinnej uroczystości. Któż nie chciałby
spróbować korzenia lotosu czy wykwintnego pie-
czonego węgorza? Tego po prostu trzeba doświadczyć
osobiście!  

Policjanci otworzyli ogień

Sąd Rejonowy w Zabrzu podjął de-
cyzję w sprawie zatrzymanych w
dniu 23 lutego dwóch mężczyzn po-
dejrzanych o napaść na policjantów
oraz posiadanie środków odurzają-
cych i amunicji. Obaj zatrzymani
został tymczasowo aresztowani i od
środy przebywają już w areszcie śled-
czym. Do zdarzenia doszło w niedzielę
po godzinie 21 na ulicy Kruczka w
Zabrzu. Oficer dyżurny zabrzańskiej
jednostki otrzymał zgłoszenie o trzech
zamaskowanych sprawcach, którzy
wtargnęli do mieszkania 37-letniego
mężczyzny i pobili go. Na miejsce
zostali skierowani policjanci, którzy
w trakcie zatrzymania przestępców
zostali przez nich zaatakowani. Jeden
z policjantów w związku z bezpo-
średnim zagrożeniem życia użył broni
służbowej oddając dwa strzały w kie-
runku jednego z napastników. Na
miejscu zatrzymano 25-letniego męż-
czyznę, a także po krótkim czasie
jego 21-letniego kompana, który zos-
tał ranny w łydkę oraz udo. W trakcie
przeszukania mieszkań zatrzymanych
sprawców, policjanci wydziału kry-
minalnego zabezpieczyli ponad 600

gramów amfetaminy, 18,4 gramów
marihuany, 14 sztuk amunicji , sie-
kierę, nóż oraz 9 telefonów komór-
kowych. Policjanci prowadzą wzmo-
żone czynności w celu wyjaśnienia
sprawy, a także poszukują trzeciego
sprawcy. Wobec dwóch zatrzyma-
nych mężczyzn Sąd Rejonowy w Za-
brzu podjął decyzję o tymczasowym
aresztowaniu. Podejrzanym grozi
kara do 10 lat więzienia.

Zaatakował policjantów. 
Straszył znajomościami

Pijany mieszkaniec powiatu gliwic-
kiego najpierw wszczął awanturę,
potem odgrażał się policjantom. Nie
omieszkał przy tym powołać się na
rzekome znajomości w policji. Do
zdarzenia doszło w sobotę, 22 lutego
w Wilczy. Nietrzeźwy mężczyzna
awanturował się w sklepie. Wezwano
policję. Na miejsce przyjechali mun-
durowi z komisariatu knurowskiego.
Wtedy krewki awanturnik swoją sy-
tuację jeszcze pogorszył: słowami
wulgarnymi znieważył stróżów prawa,
potem się na nich rzucił. Mało tego,
groził im, powołując się na swoje
rzekome koneksje w policji. Męż-
czyzna został zatrzymany, a gdy wy-

trzeźwiał, usłyszał zarzuty. Nałożono
na niego mandat karny w wysokości
tysiąca złotych, prócz tego musi liczyć
się z koniecznością zapłaty zadośću-
czynienia w kwocie 2 tysięcy. Za na-
paść na funkcjonariuszy grozi mu
do roku pozbawienia wolności.emo-
cjonalne.

Gwałciciel z Gliwic
schwytany

Na wniosek prokuratora sąd aresz-
tował 38-letniego mieszkańca Gliwic,
który zgwałcił dwudziestokilkuletnią
kobietę. Do zdarzenia doszło 10 lu-
tego br. w nocy, na jednej z ulic w
Łabędach. Mężczyzna zaskoczył sa-
motnie idącą kobietę, zaciągnął w
ustronne miejsce, po czym zgwałcił.
Sprawca został wytypowany, wyśle-
dzony i zatrzymany przez kryminal-
nych z komendy miejskiej. Śledczy
udowodnili mu popełnienie prze-
stępstwa zagrożonego karą do 12 lat
pozbawienia wolności.

.42-latek zginął
pod kołami

Wypadek miał miejsce w ubiegły po-
niedziałek około godziny 18.30 na

ul. Kościuszki w Bojszowie. 54-letni
mieszkaniec powiatu gliwickiego kie-
rujący renaultem laguną, jadąc od
Rachowic w stronę Bojszowa, potrącił
znajdującego się na jego pasie ruchu
42-letniego pieszego. W wyniku doz-
nanych obrażeń mężczyzna zmarł.
Ofiarą wypadku okazał się mieszka-
niec Rybnika. Postępowanie prowa-
dzone przez gliwicką komendę miej-
ską wyjaśni przyczyny i okoliczności
tego zdarzenia.

Sprzedawał narkotyki
dzieciom

Policjanci z zabrzańskiej komendy
zatrzymali 21-latka podejrzanego o
handel narkotykami. W trakcie prze-
szukania jego mieszkania znaleziono
narkotyki, dopalacze oraz wagę elek-
troniczną. Jak ustalono to właśnie
od 21-latka pochodziły środki odu-
rzające po zażyciu których 2 zabrzań-
skich gimnazjalistów trafiło do szpi-
tala. Sprawa dotycząca zatrzymania
podejrzanego o handel narkotykami
swój początek kiedy to w jednej z za-
brzańskich szkół gimnazjalnych ze
względu na złe samopoczucie dwóch
uczniów wezwano pogotowie ratun-
kowe. Chwilę później obawiając się,

że zły stan zdrowia dzieci jest wyni-
kiem eksperymentowania z prochami
wezwano policję. Później sprawa tra-
fiła do wydziału kryminalnego za-
brzańskiej komendy, którego funk-
cjonariusze ustalili i zatrzymali 21-
letniego dealera.

Kradli na zamówienie 

Właściciel złomowiska umówił się z
„dostawcami” na odbiór skradzionej
infrastruktury kolejowej. Prawdopo-
dobnie będzie musiał teraz swój in-
teres zamknąć. 19 lutego w nocy w
ręce policjantów z komisariatu w
Knurowie wpadło dwóch mieszkań-
ców tego miasta. Mężczyźni ukradli
elementy kolejowej infrastruktury
na terenie Krywałdu. Wcześniej
uzgodnili już z właścicielem jednego
z knurowskich punktów skupu złomu,
że skradziony towar mu dostarczą.
Zostali zatrzymani, kiedy usiłowali
go sprzedać. Teraz sprawcom grozi
do 5 lat pozbawienia wolności. Kło-
poty będzie miał też właściciel skupu
– odpowie za paserstwo. Policjanci
z Knurowa wystąpią też do samo-
rządu miasta o cofnięcie mężczyźnie
pozwolenia na prowadzenie tego
typu działalności.

w Gliwicachstr. 7

Odkryj sushi w nowej odsłonie
P R O M O C J A

Cena za danie dla jednej osoby zaczyna się od 10 zł, 
zestaw dla grupy znajomych zamówisz już od 79 zł. 

Dostawa telefoniczna pod nr. : 53 53 53 720
lub on-line na: www.sendosushi.pl

Czynne od poniedziałku do soboty w godzinach:
11.00 – 21.00
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widzisz coś interesującego

coś Cię irytuje

masz coś do powiedzenia

uczestniczysz w życiu społecznym

masz ciekawe zdjęcia

wiesz o czymś ważnym

✆ 32-332 50 96
skontaktuj się z nami

redakcja@dzisiajwgliwicach.pl

w Gliwicach str. 8

Horoskop
Baran 21.03-20.04
Czeka Cię mnóstwo pracy i obo-
wiązków. Wchodzisz w kolejny
etap projektu, za który ponosisz
odpowiedzialność. Na szczęście
jesteś odporna na presję.

Byk 21.04-20.05
Nadchodzi czas wiosny, który
zmotywuje Cię do pracy nad swoim
ciałem. Warto pomyśleć o utracie
zbędnych kilogramów. W dobrej
kondycji będziesz odporny na stres
i choroby.

Bliźnięta 21.05-21.06
Nadszedł czas, aby powiedzieć
sobie dość. Nie warto dłużej męczyć
się z problemami i rozterkami.
Albo pozbądź się problemu, albo
spróbuj go chociaż załagodzić.

Rak 22.06-22.07
W tym tygodniu bliska osoba przy-
niesie Ci wiele radości i ciepła.
Mile spędzony czas wzmocni wa-
sze uczucia. To dosłownie obudzi
Cię do życia.

Lew 23.07-23.08
Twoje plany i marzenia napotkają
na niespodziewane przeszkody.
Nie forsuj żadnych spraw na siłę
i nie przyspieszaj biegu wydarzeń,
a wyjdziesz z problemów obronną
ręką.

Panna 24.08-22.09
Przyda Ci się odrobina odpoczynku
i dobrej zabawy. Ciągły stres
i problemy spowodowały, że bra-
kuje Ci sił i chęci do życia. Warto
się od czasu do czasu zregenerować. 

Waga 23.09-23.10
Czeka Cię pracowity ale i przy-
jemny tydzień. Ze względu na
wrodzoną skrupulatność uda Ci
się załatwić wszystkie naglące
sprawy. Przyniesie Ci to głęboki
spokój.

Skorpion 24.10-22.11
To będzie dobry i aktywny tydzień.
Liczne obowiązki nakręcą Cię do
szybkiej i dynamicznej pracy. Od-
czujesz również poprawę spraw-
ności fizycznej. Przygotuj się do
wiosny. 

Strzelec 23.11-21.12
Trudny czas dla spraw zawodo-
wych i osobistych. Może to ozna-
czać niespodziewany odpływ go-
tówki lub kłopotliwy konflikt.
Trzymaj nerwy na wodzy.

Koziorożec 22.12-2001
Sprawy, które dla innych wydają
się nie do przeskoczenia, dla Cie-
bie będą wręcz infantylne. Wraz
z zespołem wzniesiecie się na
szczyty kreatywności.

Wodnik     21.01-19.02
Warto zatrzymać się na chwilę
i wziąć głęboki oddech. Ciągły
pęd za pieniędzmi bardzo Cię
wyniszcza. Poświęć więcej czasu
rodzinie i bliskim. 

Ryby 20.02-20.03
Przed Tobą kolejny niespokojny
tydzień. Odczujesz wzrost na-
pięcia, a równocześnie spadek
energii. W pracy staraj się, aby
dokładnie przemyśleć każdą
podjętą decyzję.
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tel./fax 32-332 50 96
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potwór z
lwa,

smoka i
kozy

na niej
baców-
ka

perski
reforma-

tor
relig.

...
Kazan,
rezyser i
pisarz
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