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Czwartek, 4 bm.
temp. 25°C |15°C

Piątek, 5 bm.
temp. 23°C |12°C

Wtorek, 2 bm.
temp. 25°C |13°C

Środa, 3 bm.
temp. 27°C |16°C ❂

bezpłatna gliwicka
gazeta informacyjna

Tutaj dostaniesz gazetę:
✪ ul. Zwycięstwa
✪ Plac Piastów
✪ I i II Urząd Skarbowy
✪ Urząd Miejski
✪ Politechnika Śląska
✪ Restauracje McDonald’s

w Gliwicach

❂ Sobota, 6 bm.
temp. 22°C |11°C ❂❂

Największy nakład
w Gliwicach rozdawany do ręki

W województwie śląskim

liczba zdanych matur

wzrosła o 2%. Do majo-

wego egzaminu przystą-

piło 326 602 osób ubie-

gających się o świadec-

two dojrzałości.

Tegoroczni absolwen-

ci– 314 485 osób – sta-

nowili 96% wszystkich

zdających. Pozostali to

absolwenci z lat ubieg-

łych. Do matury przystą-

pili również Ci, którzy

uzyskali świadectwo doj-

rzałości we wcześniej-

szych latach, ale chcieli

podwyższyć wynik egza-

minacyjny lub zdać cał-

kiem nowy przedmiot. 

Aby ocenić poziom trudno-
ści tegorocznych matur,
udaliśmy się do Zespołu
Szkół Ogólnokształcących
nr 11. Okazało się, że wszyscy
świeżo upieczeni absolwenci
V Liceum Ogólnokształcą-
cego mogli pochwalić się
zdanym egzaminem dojrza-
łości. Wyniki przesłane przez
Okręgową Komisję Egza-
minacyjną w Jaworznie,
skomentował dla nas
w krótkiej rozmowie dyrek-
tor szkoły, Florian Brom.
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Matura...
i co dalej?
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Jestem zadowolony z wyniku. Matura
była bardzo łatwa, ale oczywiście coś
trzeba było wiedzieć. W przyszłości
planuję studiować architekturę w Gli-
wicach. O ile oczywiście komisja re-
krutacyjna będzie zadowolona ze zło-
żonych prac. Uczyłem się na profilu

„politechnicznym”. Stawiano tam nacisk
na takie przedmioty jak matematyka,
fizyka czy informatyka i chemia. 

Uczyłam się na profilu humanistycz-
nym. Zdawałam rozszerzoną historię
i język angielski. Angielski mnie nie
zaskoczył, ponieważ tematy były po-
dobne do tych, które wybrałam na ję-
zyku polskim. Matura z historii była
najłatwiejszą jaką chyba kiedykolwiek
zrobili. Jestem zadowolona z wyników.
Chcę studiować etnologię na Uniwer-
sytecie Warszawskim, ewentualnie
wybiorę się do Krakowa lub Wrocławia. 

Również uczyłam się na profilu „poli-

technicznym”. Dominowały przed-
mioty ścisłe, dlatego początkowo są-
dziłam, że nie dam sobie rady. To
był ambitny plan, szczególnie, że
spędzaliśmy wiele godzin na nauce
matematyki i fizyki. Jednak wynik
matury okazał się bardzo pozytywny.
Wszyscy mówili, że aby zdobyć świa-
dectwo dojrzałości trzeba się na-
prawdę przyłożyć. Z jednej strony
tak było, ale większość opinii była
po prostu przesadzona. Da się to
przeżyć. Spoglądając na maturę roz-
szerzonąz matematyki, wydaje mi
się, że była dużo prostsza. Chciałabym
pójść na studia techniczne, wiążą się
one zarówno z moimi zainteresowa-
niami jak i potrzebami rynku pracy. 

Wiele zawdzięczamy swojej wycho-
wawczyni Dagmarze Czerwieńskiej-
Wróbel, nauczycielce fizyki. Odzwier-
ciedleniem wyników jakie osiągnęliśmy,
była średnia egzaminów w klasie.
Znacznie powyżej średniej krajowej.
Tegoroczna matura była dużo łatwiej-
sza niż w ubiegłych latach. Oczywiście
niektóre zadania, np. z kombinatoryki
czy na dowodzenie były dość trudne,
jednak ciężka praca się opłaciła. Sądzę,
że tak naprawdę byliśmy bardzo dobrze
przygotowani. Planuję dostać się na
Wojskową Akademię Techniczną
w Warszawie, na specjalizację lotnictwa
i kosmonautyki, albo na AGH w Kra-
kowie.

Uczyłam się na profilu medycznym
i postanowiłam zdawać biologię, che-
mię i angielski jako przedmioty do-

datkowe. Poszło nawet odrobinę le-
piej niż oczekiwałam. Największą
trudnością jest wbicie się w klucz,
nigdy nie możemy być pewni odpo-
wiedzi. Właściwie wyniki pozwalają
mi dostać się na psychologię. Na
razie myślę o Uniwersytecie Śląskim,
ale nie wykluczam również wyjazdu
za granicę. Uważam, że najprostsza
w tym roku okazała się matematyka. 

Również uczęszczałam na profil hu-
manistyczny. Uważam, że matura była
bardzo łatwa. To widać zarówno po
wynikach w szkole, klasie jak i tych,
które uzyskałam. Chcę zdawać na ar-
chitekturę wnętrz na Politechnice Ślą-
skiej lub na ASP. Choć sam profil nie
do końca pokrywa się z wybranym
kierunkiem, jednak pozwolił mi przy-
bliżyć wiedzę na temat sztuki. 

Uczyłam się na profilu humanistycz-
nym, pisałam angielski i historię na
poziomie rozszerzonym. Chcę apliko-
wać na międzywydziałowe studia hu-
manistyczne. Egzamin z historii był
fatalnie przygotowany. Klucz był zu-
pełnie beznadziejny i nie pokrywał się
z tym czego uczyliśmy się na lekcjach.
Tak naprawdę możemy napisać
wszystko i pomimo tego oblać egzamin.
W przypadku języka angielskiego nie
było większych problemów. 
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Jak pan dyrektor ocenia tegoroczne wyniki? 
▪ Kiedy człowiek widzi takie wyniki od razu czuje
się podbudowany, że pracuje w takiej szkole. Wszyscy
nasi absolwenci nie tylko zdali maturę, ale uzyskali
wyniki od kilkunastu do kilkudziesięciu procent
lepsze od średniej krajowej i wojewódzkiej. Musimy
przyznać, że zawsze przed ich ogłoszeniem czujemy
pewien niepokój. Nie mamy tylko uczniów bardzo
dobrych i pracowitych. Znajdują się również tacy,
którzy są zdolni, ale aktywni na innych polach,
a naukę traktują bardzo luźno. Natomiast dzisiejsze
zbiorcze wyniki pokazały, że potrafimy zarówno
tych ambitnych jak i mniej pracowitych zmusić do
tego, aby się znakomicie przygotowali do egzami-
nu.

Czy już przy pierwszym spotkaniu może Pan progno-
zować przyszłe wyniki nowo przyjętych uczniów?
▪ Posiadamy w naszej szkole dwie grupy uczniów.
Jedną z nich są absolwenci Gimnazjum nr 15,
z którymi się zżywamy i kiedy przychodzą do liceum
są jak starzy znajomi. Jest również druga grupa,
składająca się z uczniów, którzy przyszli z innych
gliwickich szkół czy miast. Pojawiają się zazwyczaj
z pewnym strachem, nieśmiałością i muszą się
wkomponować. Pierwszy moment jest dość trudny
i ocena na tym etapie nie oddaje ich umiejętności
i uzdolnień. Po pewnym czasie, gdy grupa się zin-
tegruje, widzimy wyraźny postęp. 

Na czym szczególnie skupiają Państwo swoją uwagę,
kształtując młodych ludzi?
▪ Bardzo staramy się o to, aby przygotować ich do
wyboru dalszej ścieżki kształcenia czy przyszłego
zawodu. Pomagamy im nie tylko dobrze wybrać
przyszły kierunek studiów, ale również zmobilizować
ich do pracy nad tymi przedmiotami, które dają im
największe szanse rozwoju.

W tym roku V Liceum Ogólnokształcące może po-
chwalić się 100 procentowym poziomem „zdawalności”.
Jeszcze parę lat temu znalazły się osoby, które nie
zdały egzaminu.
▪ Ale to tylko kilka przypadków. Zawszę mówię, że
porażki jednych stanowią sukcesy innych. Nie wy-
nikają one zazwyczaj z braku zdolności. To potknięcia,
które są wynikiem zbyt luźnego podejścia do egza-
minu, a ten wymaga pokory. 

Matura... i co dalej?
O egzamin i plany na przyszłość zapytaliśmy uczniów „Piątki”
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w Gliwicach

Tańszy prąd dla Gliwic

Nadchodzą wakacje, czas relaksu
i wypoczynku jednak, żeby miło
wspominać beztrosko spędzony
czas, zapoznaj się z radami i prze-
strogami, które pomogą Ci uniknąć
nieszczęśliwych wypadków oraz
nieprzyjemnych niespodzianek.
Pamiętaj o kilku podstawowych
zasadach, które pozwolą Ci bez-
piecznie przetrwać wolny czas. 

Zachowanie nad wodą:
▪ korzystaj z kąpielisk odpowied-

nio zorganizowanych i strze-
żonych

▪ korzystając ze sprzętu pływa-
jącego zawsze sprawdzaj jego
sprawność

▪ korzystając z materaca nie od-
pływaj za daleko od brzegu

▪ pływaku młody nigdy nie skacz
do nieznanej wody

▪ zachowaj umiar w przebywaniu
na słońcu

▪ rozgrzany opalaniem, nigdy nie
wskakuj i nie wbiegaj do wody

▪ nie przeceniaj swoich umiejęt-
ności pływackich

Zachowanie w górach:
▪ wychodząc na szlak pozostaw

wiadomość
▪ zapoznaj się z mapą terenu
▪ weź ze sobą telefon komórkowy

z naładowaną baterią oraz za-
pisanymi numerami alarmo-
wymi

▪ nie zbaczaj ze szlaków, trzymaj
się wyznaczonych ścieżek

▪ zawsze zabieraj ze sobą latarkę
i apteczkę

▪ pamiętaj o wygodnych butach
oraz odpowiednim ubraniu

▪ sprawdzaj prognozę pogody
w radiu, telewizji lub Inter-
necie

Przebywanie w lesie:
▪ zawsze dbaj o środowisko

naturalne

▪ nie niszcz, nie zaśmiecaj
otoczenia

▪ nigdy nie zostawiaj stłuczonego
szkła i butelek, mogą zadziałać
jak soczewka zapalając ściółkę
i spowodować pożar

▪ ogniska należy rozpalać
w miejscach wyznaczonych

▪ nie hałasuj i nie strasz zwierząt

Niebezpieczne zwierzęta:
▪ nie zbliżaj się do obcego psa
▪ jeżeli pies Cię zaatakuje przyj-

mij pozycję „żółwia”
▪ każda osoba ugryziona przez

zwierzę powinna zgłosić się do
lekarza

Kleszcze:
▪ idąc do lasu lub na łąkę z wy-

soką trawą należy odpowied-
nio się ubrać: spodnie, bluzę
z długimi rękawami i nakrycie
głowy

▪ stosuj również środki odstra-
szające kleszcze.

Jak bezpiecznie spędzić
wakacje

Funkcjonariusze

Straży Miejskiej

życzą wszystkim

dzieciom spokoj-

nych, słonecznych

i bezpiecznych

wakacji.
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Rzecznik prasowy Straży
Miejskiej w Gliwicach

Marcin Kuczkowski

17 czerwca nastąpiło otwarcie
ofert na dostawę energii elek-
trycznej w okresie od sierpnia
do grudnia 2013. Najniższą
z nich przedstawił Tauron
Sprzedaż GZE Sp. z o.o. 

Średnia cena 1 Mwh spadła
o około 40% i jest korzystniejsza
o ponad 30% w porównaniu
do postępowania prowadzone-
go przez Górnośląski Związek
Metropolitalny, obowiązującego
do końca bieżącego roku. To
wynik skutecznego wykorzys-

tania nowelizacji Prawa ener-
getycznego, które umożliwiło
władzom samorządowym wy-
bór firmy sprzedającej energię.
Ponad dwa lata temu GZM za-
proponował formę dobierania
dostawców opierającą się na
wspólnych zakupach. Miasto
nie przyjęło jednak wspomnia-
nej propozycji i ogłosiło własny
przetarg. Nie zadecydował
o tym sam sposób wyboru fir-
my, a wątpliwości prawne i za-
grożenie utratą płynności w do-
stawach energii. 

Wspólne zakupy są nato-
miast aktywnie wykorzystywa-
ne przy zakupie papieru, urzą-
dzeń drukujących, usług tele-
komunikacyjnych czy ubezpie-
czeń. To właśnie dzięki nim
Gliwice mogą zaoszczędzić wie-
lomilionowe kwoty w wydat-
kach miasta. Oczywiście do ko-
rzystnego bilansu końcowego
gliwickiego rozwiązania przy-
czyniły się również zmiany cen
energii. W miejskiej kasie
w końcowym rozrachunku zo-
stanie ok. 635 tys. zł

Trwają prace związane z wpro-
wadzaniem zmian w dotych-
czasowej organizacji ruchu. Naj-
ważniejsze z nich to: zniesienie
możliwości wyjazdu z Placu Pił-
sudskiego do ul. Wyszyńskiego
w kierunku Zwycięstwa. Przej-
ście dla pieszych w ciągu ul.

Wyszyńskiego (na wysokości
ul. Gruszczyńskiego) zostało
przeniesione o kilkanaście met-
rów (w kier. Orlickiego), zapro-
jektowana została „wysepka”
dla pieszych. Na przejściu dla
pieszych (na wysokości przy-
stanku autobusowego przy

skwerze Doncaster) zaprojek-
towana została „wysepka” dla
pieszych.
Zakończenie prac związanych
z wprowadzaniem zmian w or-
ganizacji ruchu planowane jest
do 30 czerwca.

  

Prezydent Zygmunt Fran-

w tym roku obchodzi 20-lecie 

 

Spore zmiany
w centrum miasta
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Problem DTŚ rozwiązany? Przebudowa
dworca do
końca 2015

Przygotowując finansowanie
odcinków w Zabrzu i Gliwicach,
wstępnie oszacowano ich łącz-
ny koszt na 1 mld 371,5 mln zł.
Jednak z roku na rok szacun-
kowy koszt wzrastał, aż do
1 mld 926,6 mln zł. Lukę udało
się pokryć tylko częściowo.
Efektem tego było zablokowa-
nie finansowania – wstrzyma-
no kolejną transzę kredytu
z EBI (32,5 mln euro). Problem
pojawił się także z pieniędzmi

z tegorocznych środków z re-
zerwy subwencji ogólnej (80
mln zł).

Wypłatę przesunięto z maja
na sierpień. Teraz jednak od-
blokowanie finansowania jest
możliwe. Stało się to dzięki
podpisaniu przez spółkę DTŚ
SA i Bank Gospodarstwa Kra-
jowego listu intencyjnego, któ-
ry pozwala na ewentualne uru-
chomienie linii kredytowej na
400 mln zł. Spłata miałaby

być zapewniona środkami
z rezerwy subwencji ogólnej,
którą otrzymają samorządy
Gliwic i Zabrza. Dodatkowo
samorząd województwa ślą-
skiego zwiększył pulę finanso-
wania z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego o 50 mln zł.

Na tym jednak nie koniec.
Zarówno samorząd wojewódz-
twa, jak i samorządy Gliwic
i Zabrza szukają alternatyw-
nych sposobów finansowania.

Jednym z nich są środki unijne
pochodzące z krajowych pro-
gramów infrastrukturalnych.
Gdyby ten wariant finansowa-
nia udało się zrealizować, ozna-
czałoby to, że nie byłoby po-
trzeby uruchamiania linii kre-
dytowej w BGK.

Został wybudowany w latach
dwudziestych XX wieku.
W ciągu roku korzysta z nie-
go ponad 5,7 mln podróż-
nych. Na jego modernizację
czekamy od lat.

Dworzec kolejowy i całe jego
najbliższe otoczenie jest włas-
nością PKP. Samorząd nie
ma żadnych możliwości ani
prawa inwestować w nie swój
majątek. Prezydent miasta
wielokrotnie domagał się re-
montu dworca. Proponował
PKP przejęcie budynku, wy-
remontowanie go i oczywi-
ście udostępnienie kolejom.
– czytamy w ostatnim Miej-
skim Serwisie Informacyj-
nym. PKP na sprzedaż dwor-
ca Gliwicom się nie zgodziło.
Oznajmiło jednocześnie, że
pieniędzy na remont nie ma.

Jednak z informacji, które
zamieścił w piątek Onet.pl
dworzec ma zostać przebu-
dowany ze środków z bieżą-
cego okresu programów unij-
nych. Oznacza to, że przebu-
dowa musi zakończyć się w
2015 r. Po przesunięciu pro-
jektu PKP SA zamówiły stu-
dium jego wykonalności. Do-
kument ten miał określić
m.in. czy inwestycja jest moż-
liwa jeszcze w ramach bie-
żącego okresu programów
unijnych. W twj chwili Pol-
skie Koleje Państwowe przy-

gotowują już przetarg na wy-
bór projektanta.

Głównym celem projektu
jest przebudowa kompleksu
dworca w celu stworzenia
warunków dla zintegrowania
układów komunikacyjnych
kolei z transportem miejskim,
co pozwoli na zdecydowane
podniesienie standardów ob-
sługi pasażerów na ważnej,
międzynarodowej linii kole-
jowej E30. Projekt przebu-
dowy obejmuje wykonanie
robót budowlano-montażo-
wych w zakresie przebudowy
układu funkcjonalnego bu-
dynku dworca wraz z towa-
rzyszącą mu infrastrukturą
kolejową w celu poprawy
standardu obsługi i bezpie-
czeństwa podróżnych.

Planuje się podniesienie
stanu technicznego i wypo-
sażenia obiektu dworcowego
wraz z wymianą instalacji
wewnętrznych i zewnętrz-
nych. Poprawę warunków sa-
nitarno-higienicznych oraz
zmniejszenie negatywnego
oddziaływania na środowisko
naturalne.

Przebudowa ma zakoń-
czyć się w 2015 kosz-
tem ponad 170,8 mln
zł, z czego niemal po-
łowa to dofinansowa-
nie unijne. 
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Sklep z elektronicznymi papierosami

ul. MIKOŁOWSKA 4, 44-100 GLIWICE

Zapraszamy: 
pon.- pt. 10.00 - 18.00,  sob. 10.00 - 14.00 Tel.: 788 850 569

R E K L A M A

Katowice: Zabrska 14, lok.12
tel. 32 700 79 66

Gliwice: 

tel. 32 231 00 71

POŻYCZKI
∙ małe raty
∙ na spłatę zadłużenia
∙ szybka decyzja
∙ szansa z komornikiem

w Gliwicach

Łukasz Fedorczyk
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Na plastikowych
butelkach
do Wrocławia

W
ypad nad morze,
czy w góry są nie-
wątpliwie dobrymi
sposobami na spę-

dzenie rozpoczynających się
właśnie wakacji, ale nie dla
wszystkich. Sposobów na
urozmaicenie czasu wolnego
poszukuje co roku trójka ko-
legów z Gliwic: Piotr Andrze-
jewski, Daniel Czarnożyński
i Jakub Wizor. Zeszłego lata
wyjazd nad morze postanowili
sobie utrudnić dojeżdżając

tam na rowerach. W tym roku
postanowili odwiedzić Wroc-
ław. Mają zamiar dostać się
tam drogą wodną. 

Wynajęcie łodzi motorowej
czy kajaków byłoby zbyt pro-
ste, a już na pewno wymaga-
jące zbyt dużych nakładów fi-
nansowych, więc postanowili
zbudować coś własnymi rę-
kami. Opracowaną konstruk-
cję najłatwiej można by opisać
słowami: katamaran wiosło-
wy. Dwa pływaki zostały zbu-

dowane z pustych, plastiko-
wych butelek. Wyprawa roz-
pocznie się w poniedziałek
pierwszego lipca. Wiąże się
z nią wiele zagrożeń, m.in.
zmęczenie, niedoskonałość
niektórych elementów kon-
strukcji, spotkania z wiele
większymi barkami, śluzowa-
nia, wiry wodne i wiele innych.
Mimo tych i innych „atrakcji”
załoga ma nadzieję, że wszyst-
ko pójdzie zgodnie z planem
i po około tygodniu będzie

mogła się pochwalić przepły-
nięciem prawie dwustu kilo-
metrów na własnoręcznie zro-
bionej jednostce. 

Starym, dobrym zwyczajem
trzeba będzie poprosić Posej-
dona o sprzyjające warunki,
zapakować się z wyposaże-
niem, na czele z gitarami, har-
monijkami i aparatem foto-
graficznym, pożegnać się
z pannami stojącymi na brze-
gu i… Ahoj, przygodo! - mówi
Piotr Andrzejewski.
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Zamów
ogłoszenie

884 998 991

884 995 996

❚ MEBLE NA WYMIAR 
kuchenne, pokojowe, biurowe,
transport Tel. 603-895-924

❚ Meble firmowe i na wymiar -
Chorzowska 40,
Tel. 270-000-009, 695-899-863

❚ Kupię każdy samochód 
osobowy i dostawczy 
TEL. 660-476-276

❚ Sprzedam kawalerkę, skredy-
tuję 50% na lepszych warunkach
niż bank. 792-678-448

❚ Biura o wysokim standardzie
do wynajęcia w ścisłym centrum
Tel. 533-788 655

❚ Naprawa pralek, kuchenek 
gazowo-elektrycznych
Tel. 784-247-509

❚ Kupię starocie - antyki, 
Tel. 515-533-560 

❚ Kupię stare motory, części
WSK,WFM,SML,Junak,AWO,
Komar Tel. 515-533-560

❚ Usługi transportowe, przepro-
wadzki, przewozy.
Tel. 608-729-122

❚ Poszukuję niedużego mieszka-
nia (2-3 pokoje) z kredytem hi-
potecznym do spłaty jeszcze
przez wiele lat (umiarkowana
rata kredytu) Tel. 604-545-521

OGŁOSZENIA
DROBNE

R E K L A M A

Przedsięwzięcie miało na celu
rozbudzanie, poprzez nowo-
czesne metody edukacji poza-
formalnej świadomości oby-
watelskiej i aktywności spo-
łecznej młodych gliwiczan.
W ramach projektu w każdej
ze szkół odbyły się trzy spot-
kania poświęcone kolejno
funkcjonowaniu państwa na
szczeblu centralnym (rząd,
parlament), działaniu samo-
rządu lokalnego oraz oddol-
nym inicjatywom społecznym. 

Finałem całego projektu była
zorganizowana w oparciu
o pomysły i oczekiwania mło-
dzieży konferencja – „Młodzi
obywatele”, poświęcona ak-
tywności młodych ludzi i ich
wpływowi na kształt życia pub-
licznego. Wzięli w niej udział
przedstawiciele Rady Miejskiej
oraz Prezydent Gliwic Zyg-
munt Frankiewicz, który od-
niósł się do zaprezentowanych
przez uczniów propozycji
i uwag odnośnie polityki władz
miasta w takich sprawach jak
bezpieczeństwo czy kultura.
Celem konferencji i spotkania
z władzami miasta było uzmy-
słowienie młodym ludziom, że
ich głos też się liczy oraz warto
być aktywnym i samemu dbać
o swoje miasto.  

Dwie uczestniczki kon-
ferencji poprosiły, by za
pośrednictwem gazety,
poinformować mieszkań-
ców o przynajmniej nie-
których zagadnienia bę-

dących bolączką młodych
gliwiczan. Poniżej za-
mieszczamy napisane
przez nie teksty.

Wiedzieć więcej,
robić więcej...

Codziennie jesteśmy bom-
bardowani tysiącami informa-
cji. Świat wokół krzyczy o coraz
to nowszych i atrakcyjniejszych
ofertach. Sprawia to, że za-
mykamy się na te naprawdę
wartościowe informacje. 

Przecież każdy chciałby wie-
dzieć o wydarzeniach i impre-
zach, które go interesują. Dla
jednych będzie to koncert
w operetce, dla innych zabawa
plenerowa. Rola komuniko-
wania o nich społeczeństwa
należy do miasta, jego insty-
tucji oraz oczywiście mediów.
Co do tego nikt nie ma wąt-
pliwości. Jednak, co ciekawe,
większość narzekających na
niedoinformowanie nie potrafi
wymienić nawet kilku lokal-
nych gazet czy portali inter-
netowych. 

Czy jest na to rada? Podsta-
wowym problemem jest dobór
odpowiedniego nośnika. Czy
będzie to tradycyjny plakat,
ulotka, słup ogłoszeniowy?
A może tzw. nowe media oraz
funkcjonownie różnych face-
bookowych stron? O ile 
w miejscach takich jak pocze-
kalnie lub szkolne korytarze
zwykłe ogłoszenia mogą wzbu-
dzić zainteresowanie, to na

ulicach, gdzie wszyscy ścigają
się z czasem, pozostaną niemal
niezauważone. 

Media społecznościowe
z pewnością zrewolucjonizo-
wały sposób przekazywania
informacji. Żyjemy w dobie
poleceń. Wydarzenie umiejs-
cowione na szczycie rankingu
lub „polubione” przez znajo-
mych niezawodnie wzbudzi
nasze zainteresowanie. Dzisiaj
sami staliśmy się nośnikami
informacji. Dlatego nie bez
znaczenia jest aktywnośc sa-
mych odbiorców. Sam szukasz
informacji o interesujących
Cię wydarzeniach? A może
czekasz, aż wszystko zostanie
podane na tacy? Jeżeli czytasz
tą gazetę, to znaczy, że kroczysz
w dobrym kierunku. Pamiętaj:
nasze czasy to czasy ludzi ak-
tywnych.

Anna Rusinowska, 17-latka,
uczennica  liceum nr  5

Takie będą Rzeczypospoli-
te, jakie ich młodzieży
chowanie

Podczas spotkania w gliwic-
kim Ratuszu młodzież przed-
stawiła m.in. szereg ciekawych
pomysłów na poprawę systemu
edukacji. Młodzi ludzie zapro-
ponowali: powrót do niektórych
dawnych rozwiązań - wprowa-
dzenie 8-letniej szkoły podsta-
wowej i 4-letniego liceum. Ar-
gumentowali to tym, że zmiana
szkoły, przyjaciół, nauczycieli
w okresie dorastania jest frust-

rująca. Ponadto wydłużony czas
pierwszego etapu szkolnego
sprzyja integracji ze szkolnym
środowiskiem, utrwalaniem
szkolnych znajomości oraz lep-
szą współpracą z nauczycielami. 

Kolejnym postulatem było
zwiększenie liczby zajęć z do-
radztwa zawodowego. Bardzo
często uczniowie po ukończeniu
liceum nie są ukierunkowani
na przyszłe kształcenie lub nau-
kę zawodu, które mogłyby po-
móc w zadecydowaniu o przy-
szłości zawodowej. Także zajęcia
międzyoddziałowe pozwoliłyby
na wyrównanie poziomu pro-
wadzonych lekcji oraz przypi-
sanie do grupy uczniów zgodnie
z ich umiejętnościami i zainte-
resowaniami.

To propozycje bardziej tra-
dycyjne. Pojawiły się również
zupełnie awangardowe takie
jak: zlikwidowanie ocen w za-

mian za procentowe ocenianie,
co miałoby uczynić system oce-
niania bardziej sprawiedliwym,
zaostrzenie zasad rekrutacji
(ponowne wprowadzenie eg-
zaminów  wstępnych na studia
w celu wyeliminowania stu-
dentów słabych lub przypad-
kowych). 

Uczniowie zauważyli, że
współczesny system oświaty
nie spełnia oczekiwań rynku
pracy. Zbyt wiele osób wybiera
wykształcenie ogólnokształcą-
ce, zbyt mało kształci się
w zawodzie. W efekcie spada
poziom liceów ogólnokształ-
cących, rzesza młodych ludzi
pozostaje bez konkretnego wy-
kształcenia, a w konsekwencji
bez pracy. 

Wiktoria Wawrzyniak, 17 lat,
uczennica IV Liceum Ogólno-

kształcącego

Młodzi gliwiczanie
Młodzi obywatele

Od początku roku prawie 150 uczniów z czterech gliwickich
szkół średnich (II, IV, V LO oraz GCE) brało udział w projekcie
Szkoła Młodych Obywateli organizowanym przez Klub Jagielloński. 

Mam do wynajęcia
(bez pośrednika)

mieszkanie dwupokojowe
w okolicy Pol. Śląskiej 

tel. 604 415 073
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Łukasz Fedorczyk

Dariusz Trela nie pojechał
na zgrupowanie Piasta

 7 lipca,  Pl. Grunwaldzki: Epoka Lodowcowa 2 i Rzeka Tajemnic

 14 lipca,  Park Chrobrego: Horton słyszy Ktosia i Casablanca

 21 lipca,  Pl. Grunwaldzki: Merida Waleczna i Kocha, lubi, szanuje

 28 lipca,  Nowe Gliwice: M jak Morderca, Zodiak (kino samochodowe)

 4 sierpnia,  Pl. Grunwaldzki: Madagaskar 3 i Slumdog. Milioner z ulicy

 11 sierpnia,  Sośnica: Zaplątani i Gran Torino

 18 sierpnia,  Pl. Grunwaldzki: Ratatuj i Chciwość

 25 sierpnia,  Łabędy: Mustang z dzikiej doliny i Diabeł ubiera się u Prady

 31 sierpnia,  Pl. Grunwaldzki: Toy story i Czarny Łabędź

W piątek piłkarze gliwickiego
Piasta wsiedli do autokaru,
którym udali się na drugie
letnie zgrupowanie. W 25-
osobowej kadrze niebiesko-
czerwonych zabrakło m.in.
pierwszego bramkarza Dariu-
sza Treli. Klub uspokaja jed-
nak, że zawodnik zmaga się
z niewielkim urazem kolana
i dołączy do zespołu nieba-
wem. Na obóz w węgierskiej
miejscowości Telki nie poje-
chał także Wojciech Kędziora,
który nadal leczy kontuzję.
Co ważne podkreślenia – 3-

letni kontrakt z Piastem pod-
pisał Damian Zbozień. 

W klubie zostaną także inni
wychowankowie Legii – Ja-
kub Szumski i Wojciech Li-
sowski. - W każdym przypad-
ku będzie to transfer defini-
tywny z opcją odkupienia –
informuje w rozmowie z le-
gia.net dyrektor sportowy war-
szawskiego klubu, Jacek Ma-
zurek. W czwartek Zbozień
podpisał umowę z gliwickim
klubem. W najbliższym czasie
to samo mają uczynić Jakub
Szumski i Wojciech Lisowski.

Sztab szkoleniowy Piasta
zdecydował się podpisać także
umowę z obrońcą Krzyszto-
fem Królem, który ostatnio
grał w Macedonii. Przypo-
mnijmy, że niedawno do ze-
społu dołączył Csaba Horvath,
Łukasz Handzel i Kamil Wil-
czek – wszyscy przeszli z Za-
głębia Lubin. Natomiast z klu-
bem pożegnali się Paweł Ole-
ksy, Jan Buryan, Mido, To-
masz Bzdęga, Alvaro Jurado,
Adrian Sikora i Rudolf Urban.

www.tydzienwgliwicach.pl 7
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Pobili 20-latka.

Grozi im
12 lat 

więzienia
Prokurator objął policyjnym
dozorem trzech mężczyzn, któ-
rzy na Trynku napadli 20-latka.
Młody człowiek został pobity.
Zabrano mu telefon komórko-
wy i kartę bankomatową. Na-
pastnicy szybko trafili do po-
licyjnej izby zatrzymań.

Do rozboju doszło w środę
około godziny 2.00 w rejonie
ul. Rydygiera. Policjanci,
otrzymawszy zgłoszenie, na-
tychmiast przystąpili do dzia-
łań. Ustalenia oraz przecze-
sanie terenu zakończyły się
zatrzymaniem trzech bandy-
tów. Mężczyźni w wieku 20,
21 i 22 lat zaczepili 20-latka
z powiatu bieruńsko-lędziń-
skiego. Sprawcy zaintereso-
wali się telefonem komórko-
wym, jaki pokrzywdzony miał

powieszony na smyczy. Zmu-
sili też ofiarę do ujawnienia
kodu pin karty bankomatowej,
po czym wypłacili z konta na-
padniętego 1000 zł. Bandyci
oczekują teraz na proces kar-
ny i wyrok. Grozi im do 12
lat pozbawienia wolności

Przebijał
opony

Obywatel zareagował i zadzwo-
nił na policję. Dzięki temu po-
licjanci szybko zatrzymali
sprawcę. Tak w skrócie prze-
biegło zatrzymanie sprawcy
zniszczenia mienia.

W czwartek o godzinie 20.30
przy ul. Lipowej wandal przebił
nożem oponę w zaparkowanym
renaulcie. Zareagował świadek,
który natychmiast powiadomił
policję. Sprawcę zatrzymano.
Wartość strat, jakie spowodo-
wał, to ponad 670 zł. W takiej
sytuacji zatrzymanego czeka
proces karny, grozi mu od 3
miesięcy do 5 lat więzienia.

Kolejny
wandal.
Ujęty

Dzięki anonimowej informacji
jednego z gliwiczan nie doszło
do większych zniszczeń.

Policjanci zatrzymali na go-
rącym uczynku dewastującego
samochody 17-latka. W środę
tuż po północy na ul. Gie-
rymskiego młody agresor po-
stanowił wyżyć się na zapar-
kowanych samochodach. 17-
latek wyrywał w autach lu-
sterka. Hałas usłyszał jeden
z mieszkańców i szybko za-
wiadomił policję. Na miejsce
natychmiast przyjechali funk-
cjonariusze z drugiego komi-
sariatu, którzy dewastatora
zatrzymali. Młodzieniec zdą-
żył jednak uszkodzić volks-
wagena caddy, fiata pandę,
skodę fabię i mazdę 3.

Policja chce podziękować
gliwiczaninowi, który nie był

obojętny i zareagował. Właśnie
dzięki takim postawom udaje
się szybko zatrzymać chuliga-
nów czy przestępców.

Chciała się modnie ubrać.

Teraz czeka
na wyrok

Zatrzymana to 16-latka. Kradła
markowe ubrania, wybierała
te o wartości powyżej 500 zł.
Nierzadko były to towary kosz-
tujące nawet ponad 1000 zł.
Nieletnia nie wzbudzała po-
dejrzeń personelu, bo wyglądała
na osobę dorosłą. Gustownie
ubrana dziewczyna mogła
uchodzić za dobrą klientkę. W
czasie zeznań opowiedziała po-
licjantom dokładnie o swoich
metodach kradzieży. Przyznała
się do kilkudziesięciu. Proceder
uprawiała od sierpnia 2012
roku. Przy okazji 16-latce po-
stawiono jeszcze inny zarzut:
rozpijania osoby nieletniej. De-
cyzja, co dalej z młodą gliwi-
czanką, należy do sądu

W tym
tygodniu
imieniny
obchodzą 
 Halina (poniedziałek)

— to kobieta pewna siebie, zaradna,
stanowcza, ale także wrażliwa i ner-
wowa. Łatwo wyprowadzić ją
z równowagi, a wtedy potrafi być
złośliwa i małostkowa. Bywa również
sarkastyczna. Bardzo lubi podróże,
kocha rodzinę i dom. Niezbyt szybko
przekonuje się do drugiej osoby,
dlatego też często wychodzi za mąż
bardzo późno.

 Jagoda (wtorek)

— to kobieta przebojowa, pełna ener-
gii, z wielkimi ambicjami. Bardzo
mocno angażuje się we wszystko,
co robi. Jest osobą uczuciową i wraż-
liwą. Łatwo się zaprzyjaźnia. Jest
odważna w wygłaszaniu swoich
przekonać, nie lubi ustępować innym
i zaciekle broni własnych racji. Jagoda
lubi chodzić własnymi ścieżkami
i pragnie być panią swojego domu.
Jest pilna i zdyscyplinowana

 Tomasz (środa)

— to mężczyzna inteligentny, szla-
chetny, kulturalny i bardzo subtelny.
Ma talent organizatorski i szybko
odnosi sukces. Jednoczy sobie ludzi
i wciąga ich do różnych zadań za-
wodowych i publicznych. Wcześnie
zakłada rodzinę, wywiązuje się
z obowiązków męża i ojca. Kocha
tylko swoją żonę, ma szacunek do
rodziców. Jest miłośnikiem przyrody,
lubi wycieczki i książki. 

 Malwina (czwartek)

— to kobieta o gorącym tempera-
mencie. Spontaniczna, żywiołowa
i nieco lekkomyślna. Ma dużo uroku
osobistego, jednak swoimi względami
obdarza tylko mężczyznę, którego
naprawdę pokocha. Nie lubi ordy-
narności i prostactwa. Ceni sobie
rodzinny spokój, lubi wycieczki
i spędzanie czasu na łonie natury.
Jej niezwykła radość życia i cieszenie
się każdą chwilą sprawiają, że ludzie
uwielbiają spędzać z nią czas. 

 Michał (piątek)

— Człowiek o imieniu Michał jest
dobry, pogodny, stateczny i wy-
kształcony. Z ochotą radzi innym
i pomaga w trudnych sytuacjach,
chociaż sam przez to często ma
komplikacje. Jest kulturalny oraz in-
teligentny. Bywa, że rodzina go lek-
ceważy, a żona nie szanuje. Często
sam dba o dom i wykształcenie
dzieci, jednak mimo to nie znajduje
należnego mu uznania. 

 Edward (sobota)

— jest człowiekiem statecznym,
szczerym i prawdomównym. Potrafi
łagodzić spory. Jest szlachetny, potrafi
być dobrym gospodarzem. Posiada
uzdolnienia muzyczne. W życiu za-
zwyczaj chodzi własnymi ścieżkami,
jest towarzyski. Jest typem męż-
czyzny, którego reakcje trudno prze-
widzieć. Pragnie w życiu osiągnąć
stabilizację. 

 Apoloniusz (niedziela)

— to mężczyzna o dość nierównym
charakterze. Z jednej strony ma ten-
dencje do bycia cichym, spokojnym,
z drugiej natomiast – jest porywczy,
wybuchowy i bardzo niecierpliwy.
Marzy o wielkich czynach, odkry-
ciach, które zmienią świat. 

Redaktor naczelny: Marek Morawiak
naczelny@dzisiajwgliwicach.pl

Wydawca: BIG BANG Media
Wydawnictwo Prasowe

44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 52/13
tel./fax 323 325 096

Druk: Polskapresse Sp. z o.o.
Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25A

Redakcja zastrzega sobie prawo do edycji
nadesłanych tekstów.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść
otrzymanych reklam i ogłoszeń. 
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Horoskop
Baran 21.03-20.04
Jesteś na życiowym zakręcie. Szu-
kasz pomysłu na siebie. Drzwi
stoją przed tobą otworem i to
w różnych dziedzinach. Twój wybór
zależeć będzie od wyczucia oko-
liczności..

Byk 21.04-20.05
Nie ulegaj swemu wrodzonemu
czarnowidztwu. Masz sprzymie-
rzeńców więc słuchaj ich rad. Nie-
stety w związku z obecną sytuacją
możesz mieć kłopoty z bezsenno-
ścią.

Bliźnięta 21.05-21.06
Rozważnie podejmij odpowiednie

kroki. Dla odreagowania stresu

pozwól sobie na letni romans. Mi-

łość potrafi zdziałać cuda. 

Rak 22.06-22.07
Patrz na te propozycje z przymru-

żeniem oka. Natomiast dokładnie

przyglądaj się swoim relacjom pry-

watnym. Nie dostrzegasz ich po-

zytywnych stron.

Lew 23.07-23.08
By nie popaść w konflikt nie pro-

wokuj otoczenia. Jeśli nużą cię

przyziemne sprawy, którymi się

zajmujesz - zmień zajęcie. Zastanów

się jakie masz silne strony.

Panna 24.08-22.09
Spokojnie rozważ każdy krok. Wie-

czory spędzaj w towarzystwie wier-

nych druhów. Nie nadużywaj moc-

nych napojów. 

Waga 23.09-23.10
Nie skupiaj się na porażkach. One

wyłącznie miały cię czegoś nauczyć.

W tym tygodniu ktoś będzie ciebie

mamić porywającymi projektami. 

Skorpion 24.10-22.11
Naładuj swoje ciało słoneczną ener-

gią i ruszaj do przodu. Najwyższy

czas, by wyciągnąć właściwe wnio-

ski. To pozwoli Ci ruszyć bez oglą-

dania się na konkurencję.

Strzelec 23.11-21.12
Swój nadmiar żywotności skieruj

na pole prywatne. Zwłaszcza, że

pasmo zawodowych sukcesów od-

było się kosztem zaniedbania ro-

dziny.

Koziorożec 22.12-20.01
Niezwykle ważne jest skoncen-

trowanie uwagi na pozytywnych

wydarzeniach. W ten sposób mo-

żesz dobrze się nastroić. Licz do-

tychczasowe osiągnięcia.

Wodnik 21.01-19.02
Jesteś zwolenniczką nieskrępowa-

nego stylu życia. Nie przebieraj

jednak miary. Nie wszyscy w twojej

firmie akceptują twoją swobodę. 

Ryby 20.02-20.03
Ten tydzień będzie dla ciebie dy-

namiczny. Rozpoczniesz go od za-

skakującej, lecz przyjemnej nie-

spodzianki. Od swojego szefa otrzy-

masz zapowiedź awansu..
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