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Czwartek, 18 bm.
temp. 25°C |14°C

Piątek, 19 bm.
temp. 25°C |13°C

Wtorek, 16 bm.
temp. 23°C |11°C

Środa, 17 bm.
temp. 26°C |13°C ❂

bezpłatna gliwicka
gazeta informacyjna

❂
Sobota, 20 bm.
temp. 22°C |11°C❂
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Platformy
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Kopernik. 
Lista inwestycji jest długa
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Radzimy: kiedy wybierasz się
na basen czy plażę, rzeczy
cenne zostaw w domu. A jeśli
na miejscu istnieje możliwość

skorzystania z szafki, sprawdź,
czy dokładnie ją zamknąłeś.
Pamiętaj, że łupem złodziei
padają również części garde-
roby. Pozostawione przed wej-
ściem na basen markowe klap-
ki czy spodnie złożone na

kocu szybko zmieniają wła-
ściciela. Dobrym rozwiąza-
niem jest wypoczynek w gru-
pie. Kilka osób, które na zmia-
nę będą pilnowały rzeczy, na
pewno uniemożliwi złodzie-
jom działanie. 

Władze miasta ogłosiły przetarg
na wykonanie robót budowla-
nych polegających na zagospo-
darowaniu osiedlowych terenów.
Zapowiada się naprawdę inte-
resująco, gdyż z dokumentacji
wynika, że Kopernik może zmie-
nić się nie do poznania.

Lista inwestycji jest długa
i z pewnością przypadnie do
gustu mieszkańcom. Pojawią
się między innymi całkiem

nowe boiska do siatkówki, ko-
szykówki, piłki nożnej czy ścia-
na do gry w tenisa ziemnego.
Wraz z postępującą moderni-
zacją Kopernik wzbogaci się
o nowe chodniki, ogrodzenia,
śmietniki, trawniki i tablice
informacyjne. Na miejscu po-
wstanie także plac ćwiczeń
wspinaczkowych składający
się ze ścianki i linarium. 

Oczywiście nie zabraknie at-

rakcji dla najmłodszych. Za-
równo nowo powstałe jak i od-
świeżone place zabaw zostaną
wyposażone w podwójne i po-
trójne huśtawki, pociągi, pia-
skownice i karuzele. Wspom-
niane miejsca zostaną wydzie-
lone ogrodzeniem tak, aby za-
pewnić bezpieczeństwo dzieci.
Dla starszych przygotowano
stoliki rekreacyjne, stół do gry
w piłkarzyki i tenisa.

Znajdą się środki
na niepubliczne żłobki
Prezydent zapowiedział, że
gmina chce również dofinan-
sować miejsca dla dzieci
w żłobkach niepublicznych.
Na kwietniowej sesji Rada
Miejska uregulowała wyso-
kość opłat za pobyt dziecka
w żłobku miejskim. Teraz
przyszedł czas na żłobki nie-
publiczne.
Obecnie w Gliwicach działa

jedna zarejestrowana niepub-
liczna placówka tego typu.
Funkcjonują także inne, bez
formalnego statusu żłobka,
lecz pełniące de facto jego
rolę. Prezydent miasta ogłosił
otwarty konkurs ofert na rea-
lizację opieki żłobkowej nad
dziećmi w terminie od 1 wrześ-
nia 2013 r. do 31 grudnia
2014 r.

Warunkiem koniecznym
otrzymania dotacji z budżetu
miasta jest uzyskanie wpisu
do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych oraz przystąpienie
do konkursu. Zarządzenie pre-
zydenta Gliwic w tej sprawie
wraz z załącznikami dostępne
jest na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego oraz na
tablicy ogłoszeń UM.

Z wykształcenia jest prawni-
kiem i ekonomistą, absol-
wentem Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu
Śląskiego. Ukończył również
aplikację radcowską. W 2011
roku uzyskał stopień nauko-
wy doktora nauk ekonomicz-
nych. Od 2002 roku przez
blisko 9 lat, Borys Budka
był radnym Rady Miejskiej
w Zabrzu. W latach 2002-
2006 pełnił funkcję wice
a następnie przewodniczące-
go Rady. W wyborach parla-
mentarnych w 2011 roku,
startując z 11 miejsca na liście
Platformy Obywatelskiej do-
stał się do Sejmu z wynikiem
10 tys. głosów.

Coraz głośniej mówi się o nim
jako o kandydacie PO na pre-
zydenta Gliwic. Co na to sam
zainteresowany?
—Wśród osób, które chcia-
łyby zmienić obecną politykę

władz Gliwic, w tym w gro-
nie Platformy Obywatelskiej,
trwają rozmowy dotyczące
konkretnych propozycji dla
mieszkańców, które popra-
wią komfort życia w mieście.
Oczywiście, przy okazji ta-
kich rozmów nie omija się
kwestii personalnych. Ponie-
waż jestem zawsze „do bólu”
szczery – co jak widać
w działalności publicznej nie
zawsze się opłaca – na py-
tanie, czy jest rozważana
również moja osoba, odpo-
wiedziałem, że tak. Zastrzeg-
łem jednocześnie, że osta-
teczne decyzje zostaną pod-
jęte przez władze PO, oczy-
wiście po konsultacjach
z mieszkańcami Gliwic.
Mogę zapewnić, że podejmu-
jąc takie wyzwanie, zapro-
ponuję gliwiczanom konkret-
ną wizję rozwoju miasta
i priorytety w działalności
przyszłych władz. Gliwice

mają to szczęście, że od lat
znajdują się na stabilnej
ścieżce rozwoju, dzięki temu,
że większość decyzji podej-
mowana była ponad partyj-
nymi podziałami. W mieście
jest jeszcze wiele do zrobie-
nia, zwłaszcza w zakresie
partycypacji mieszkańców
w podejmowaniu istotnych
rozstrzygnięć dotyczących
miasta. Dokończenie budo-
wy DTŚ, nowe rozwiązania
komunikacyjne, dozbrojenie
terenów inwestycyjnych,
spójna i zaplanowana poli-
tyka oświatowa, rozwój
bazy przedszkolnej i żłob-
ków, współpraca z organi-
zacjami pozarządowymi
oraz innymi samorządami,
że o pozyskiwaniu środków
z nowej perspektywy finan-
sowej nie wspomnę – to są
realne problemy, z którymi
w najbliższym czasie trzeba
się zmierzyć.

Oficer prasowy gliwickiej
Komendy Policji

Złodzieje grasują na kąpieliskach. Tylko czekają na okazję, obserwują gdzie
zostawiliśmy portfele, telefony czy torebki. Wystarczy chwila, by ktoś ukradł
naszą własność. Przekonały się o tym dwie 15-latki.

W ubiegłą środę około po-
łudnia na terenie kąpieliska
Leśnego nieznany sprawca,
wykorzystując kąpiel na-
stolatek, wyjął z pozosta-
wionych rzeczy osobistych
dwa telefony komórkowe.
Straty, które poniosły po-
szkodowane, to 2500 zł.

Jak uchronić się przed
kradzieżą nad wodą? 

kom. Marek Słomski

Muzyczne lato
w Pławniowicach

Od lat malownicza sceneria
dziedzińca pławniowickiego
pałacu zamienia się w plene-
rową filharmonię. Koncerty
na stałe wpisały się w kalen-
darz imprez kulturalnych wo-
jewództwa, zyskując wierną
i wciąż powiększającą się pub-
liczność z regionu.

Najbliższe koncerty:

28 lipca, godz. 20.00
„Najpiękniejsze melodie świata”
– wystąpi Edward Simoni,
wirtuoz Fletni Pana, fletu
bocznego i skrzypiec, mający
na swoim koncie ponad 400
koncertów;

11 sierpnia, godz. 20.00
„W krainie melodii”

– najpiękniejsze arie opero-
we i operetkowe zaprezentuje 

„Servi Domini Cantores”
– Śpiewający Słudzy Pana

25 sierpnia, godz. 20.00
„Zawierzyłem Chrystusowi”
– wystąpi „Claret Gospel”
Grupa Ewangelizacyjna
z Wybrzeża Kości Słoniowej;

1 września, godz. 18.00
„Serca dla serc” – recital Jacka
Silskiego i młodych talentów.



Poniedziałek – Piątek

7:00 − 22:00

Dzieci do 18 lat
Studenci
Normalny

5zł
7zł

10zł

Soboty, Niedziele,
Święta

8:00 − 22:00

Czynne całą dobę. Ratownicy pełnią dyżur
w godzinach 10:00 – 20:00

Czynny całą dobrę. Ratownicy pełnią dyżur 
w godzinach 10:00 – 18:00 

w Gliwicach
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O odnalezieniu ludzkich szczątków na
terenie budowy DTŚ pisaliśmy już na po-
czątku czerwca. Nikt jednak nie spodziewał
się, że miejsce pochówku kryje tak wiele
tajemnic. 

Ludzkie szczątki leżą na terenie wy-
burzonej kamienicy na rogu ulic Dwor-
cowej i Jagiellońskiej. Już w 2011 roku
w tym samym miejscu znaleziono cztery
czaszki i liczne odłamki kości. Historycy
do tej pory nie są zgodni co do pocho-
dzenia ciał. Choć takie przypadki zdarzają
się dość często podczas zabezpieczania
terenu budowy, to jednak gliwickie kości
okazały się niezwykle intrygujące. 

Wszystkie odkopane szkielety miały
odcięte głowy. Czaszki leżały obok ciał.
Nietypowe ułożenie wskazuje, że w tym

miejscu prawdopodobnie pochowano
osoby podejrzewane o wampiryzm.

Archeolodzy spotkali się już z podob-
nymi pochówkami. Wiara w upiory,
wampiry oraz strach jakie wywoływały
prowadziły do bardzo drastycznych roz-
wiązań. Ciała zmarłych, były przebijane
drewnianym kołkiem osinowym, a głowę
odcinano i pozostawiano przy nogach
by wampir nie mógł jej znaleźć.
—Istnieje taka teoria, że w czasie wczes-
nośredniowiecznym dokonywano po-
dobnych obrzędów na terenie całej Pol-
ski. - opowiada dr Jacek Pierzak zaj-
mujący się ochroną zabytków archeolo-
gicznych z ramienia Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków.
—Zazwyczaj jednak, na odnajdywanych

starych cmentarzyskach, spośród pieć-
dziesięciu grobów, znajdowały się 2-3
w których ciała pochowane były bez
głów. Prawdopodobnie jest to wynik
średniowiecznych rytuałów, które miały
w ten sposób zapobiec przeistaczaniu
się zmarłego w wampira. Co ciekawe,
nadal nie możemy odnaleźć żadnych
przedmiotów, które mogłyby posłużyć
dokładnemu określeniu czasu pochówku
odnalezionych ludzkich szczątków. Ist-
nieje również domniemanie, że mamy
do czynienia ze skazańcami. Wtedy kat
zakopywał zabitych w okolicy szubie-
nicy, ale na razie nie odnaleźliśmy do-
kładnego miejsca egzekucji. 

Wszystkie kwestie pozostają otwarte,
a pytań nie brakuje.

Marcin Subotowicz

R E K L A M A

Tajemnicze�szkielety
na�trasie�DTŚ

Poniedziałek – Piątek

6:00 – 18:30

Dzieci do 16 lat
Ulgowy
Normalny

4zł
4,5zł
6,5zł

5,5zł
6,5zł
8,5zł

Poniedziałek 
– Piątek

18:30 – 22:00
Soboty, Niedziele,

Święta

Poniedziałek – Piątek

8:00 – 18:00

Dzieci do 16 lat
Ulgowy
Normalny

4zł
4,5zł
6,5zł

4,5zł
6zł

7,5zł

Poniedziałek
– Piątek

18:00 – 22:00
Soboty, Niedziele,

Święta

Poniedziałek – Piątek

7:00 – 18:00

Dzieci do 16 lat
Ulgowy
Normalny

4zł
4,5zł
6,5zł

4,5zł
6zł

7,5zł

Poniedziałek
– Piątek

18:00 – 22:00
Soboty, Niedziele,

Święta

Codziennie

10:00 – 18:00

Dzieci do 16 lat
Ulgowy
Normalny

2,5zł
3,5zł

5zł

NEPTUN

Godziny otwarcia oraz ceny
biletów gliwickich basenów
i kąpielisk

OLIMPIJCZYK

DELFIN

MEWA

KĄPIELISKO
LEŚNE

CZECHOWICE

PŁAWNIOWICE
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Zamów
ogłoszenie

884 998 991
884 995 996

❚ Przedsiębiorstwo Budowlane 
zatrudni pracowników w zawo-
dach: murarz, malarz. Kontakt
Tel. 691-030-245

❚ 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 

❚ Masz kredyt hipoteczny?
Grozi Ci windykacja komornicza?
Zadzwoń Tel. 604-545-521

❚ 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

Zwierzęta, które często
zupełnie przypadkowo
uda się uratować, trafiają

do schroniska dla zwierząt.
Niestety cały czas nie brakuje
przykładów bestialskiego
traktowania czworonogów.
Z uwagi na sezon urlopowy,
podobnych przypadków bę-
dzie coraz więcej.

Chociaż psy porzucane są
o każdej porze roku, to właśnie
wakacje stanowią prawdziwe
apogeum tego zjawiska. Widać
to zwłaszcza po wzrastającej
liczbie ogłoszeń dotyczących
adopcji. Dzieje się tak dlatego,
że wiele osób zbyt pochopnie
decyduje się na posiadanie
psa, traktując go raczej jak ko-
lejną zabawkę niż członka ro-
dziny. Dla takich osób zwierzę
stanowi tylko źródło proble-
mów, toteż wyjeżdżając na
urlop nie zastanawiają się dłu-
go nad tym, co zrobić z czwo-
ronogiem. Pomysłów na po-
zbycie się „kłopotu” nie bra-
kuje: psy przywiązywane są
do bram schronisk, zostawiane
w lesie, wrzucane do kontenera
na śmieci czy wyrzucane z pę-
dzącego samochodu. Pozos-
tawione na odludziu, bez je-
dzenia i picia, są skazywane
na śmierć. 

Koniec z bezkarnością
- Statystycznie najwięcej psów
porzucanych jest w okresie
wakacji. Apelujemy o rozsąd-
ne planowanie urlopu aby
nasze czworonogi znalazły się
w tym czasie pod dobrą opie-
ką rodziny, zaufanych znajo-
mych bądź w hotelu dla zwie-
rząt. Zachęcamy również do

wyjazdów wakacyjnych z pu-
pilem – coraz więcej pensjo-
natów i ośrodków wczaso-
wych przyjmuje gości wraz
ze zwierzętami – mówi Maja
Jaumień-Bielecka z OTOZ
Animals, która organizuje akcję
„Jedenaste: Nie porzucaj”.

Obrońcy praw zwierząt przy-
znają, że bez pomocy osób
trzecich trudno odnaleźć wła-
ściciela porzuconego psa. Jed-
nak dzięki akcjom społecznym
poruszającym ten problem, ta-
kim jak np. „Nie porzucaj”,
czy „Weź mnie”, często udaje
się namierzyć sprawcę. I cho-
ciaż większość akcji skierowana
jest do właścicieli psów, którzy
noszą się z zamiarem pozos-

tawienia swojego pupila przed
bramą schroniska czy w lesie,
z dala od domu, to największy
odzew pojawia się ze strony
świadków takich zdarzeń. Pro-
blem bezdomnych zwierząt,
które w jednej chwili tracą
swój ciepły kąt nie znika, ale

za to powoli zmienia się świa-
domość społeczeństwa, które
zaczyna piętnować oprawców. 
Zmiany nastąpiły także w pra-
wie. Od 1 stycznia 2012 r. wesz-
ła w życie nowelizacja Ustawy
o ochronie zwierząt, która
m.in. zaostrzyła kary za znę-
canie się nad zwierzętami. Wła-
ściciel, który porzucił czworo-
noga (co jest uznawane za for-
mę znęcania się) może trafić

do więzienia nawet na dwa
lata. Z kolei osoba, która na-
potka w lesie porzucone zwie-
rzę ma obowiązek wezwać Po-
licję, Straż Miejską, Inspekcję
Weterynaryjną lub schronisko
dla zwierząt. W przypadku,
gdy w zdarzeniu brał udział

samochód, należy spisać nu-
mery rejestracyjne pojazdu.
Coraz mniej bezkarne są także
osoby porzucające zwierzę
przed bramą schroniska, po-
nieważ placówki inwestują w
systemy monitorujące, dzięki
którym udaje się namierzyć
sprawcę przestępstwa. 
Sposobów na udane wakacje
zarówno dla właściciela, jak i
dla czworonoga z roku na rok

przybywa. Jeśli decyzja o po-
siadaniu psa została w swoim
czasie dobrze przemyślana, to
pod uwagę powinny zostać
wzięte wszystkie koszty zwią-
zane z utrzymaniem i wycho-
waniem zwierzaka, również te
związane z koniecznością po-
zostawienia go pod czyjąś opie-
ką. Jeśli nie można skorzystać
z pomocy rodziny lub znajo-
mych, dobrym wyjściem są
hotele dla psów lub petsitterki,
czyli psie opiekunki. 
- W każdym mieście lub jego
okolicach funkcjonuje placów-
ka lub osoba, która specjalizuje
się w czasowej opiece nad zwie-
rzętami. Ceny w hotelach wa-
hają się od 25 zł za dobę za
mniejsze psy, do nawet 120 zł
za pobyt w ekskluzywnym
psim spa. Psia lub kocia opie-
kunka jest tańsza. Można ją
wynająć już za 15 zł.
Właściciele, którzy liczą na to,
że dobrym i tanim rozwiąza-
niem będzie przyniesienie psa
do przytuliska, zostaną odpra-
wieni z kwitkiem. Schronisko
to nie hotel i może przyjąć
tylko bezpańskie zwierzę.
Z kolei osobom, które nie mogą
się już dłużej opiekować czwo-
ronogiem i zdecydowały się
z nim rozstać, pozostaje zna-
lezienie innej alternatywy. Po-
mocy można szukać w wielu
stowarzyszeniach działających
na rzecz zwierząt, na stronach
miłośników psów na Face-
booku bądź w serwisach ogło-
szeniowych, gdzie psa można
oddać w ręce nowego opie-
kuna. Najważniejsze to zrobić
wszystko, aby zwierzę nie tra-
fiło na ulicę. 

Jedenaste: Nie porzucaj
Latem, kiedy wiele osób wyjeżdża na wakacje, liczba porzuconych psów drastycznie
wzrasta. W jednej chwili tysiące czworonogów z ciepłej kanapy trafia
za kraty schroniska. Jednak dzięki zmianom w prawie oraz świadomości Polaków,
sprawców psiej niedoli coraz częściej udaje się odnaleźć i ukarać. 

reklama

już

za 69zł



w Gliwicach

www.tydzienwgliwicach.pl 5

Znów rozpoczął się sezon ogród-
kowy na Rynku i znów jak ogórki
na polu pojawili się żebracy. Na-
prawdę odpowiednie służby po-
rządkowe są tak bezradne, że
nie potrafią sobie poradzić z tymi
samymi osobami wyłudzającymi
pieniądze, papierosy? Spokojnie
posiłku nie można zjeść, żeby

ze cztery osoby nie podeszły. To
denerwuje, a przecież jest moni-
toring. Płacimy spore pieniądze
na służby, niech coś z tym zrobią,
żeby nam gliwiczanom żyło się
bardziej komfortowo i bezpiecz-
nie, a i turyści nie wyjeżdżali
zniesmaczeni.

W poniedziałek spotkałem się
z taką sytuacją. W parku Staro-
kozielskim, przy ul. Andersa
straż miejska spisuje staruszka,
który ma małego pieska bez
smyczy, śpiącego pod ławką.
Do „akcji” przystąpiło trzech
mundurowych. 100 metrów
dalej z bloku przy ul. Kosynie-
rów z okna woła o pomoc mal-
tretowana starsza kobieta. Woła
długo, głośno i wyraźnie. Słyszę
ją stojąc jeszcze 100 metrów
dalej od strażników. Krzyczę do
nich żeby zareagowali równie

głośno i wyraźnie jak ta kobieta.
Pytanie brzmi ilu strażników -
dwóch mężczyzn i jedna kobieta
- zareagowało i ruszyło z inter-
wencją? Żaden! Dopiero jak
inna pani, która była bliżej straż-
ników zaczęła biec i krzyczeć do
nich, powoli ruszyli za nią,
będąc niezbyt przekonani do po-
trzeby interwencji. Od tego mo-
mentu jestem za rozwiązaniem
Straży Miejskiej w trybie natych-
miastowym, a takim „pracowni-
kom” podziękowałbym bez zbędnej
finezji.

Żebracy
na Rynku
nie pozwalają
zjeść... 

Tuż przy ul. Na piasku pasaże-
rowie czekają na autobusy w kie-
runku np. Knurowa, Bojkowa
czy Czerwionki-Leszczyny. To je-
den z najbardziej obleganych
przystanków. Jest nas sporo,
można by stworzyć w tym miej-
scu nawet najprostszą wiatę. Całe
rzesze ludzi codziennie moknie
w deszczu lub grzeje się w słońcu,

bez możliwości nawet chwilowe-
go odpoczynku. Brak ławek
znacznie utrudnia życie starszym
osobom. Często zdarzają się
omdlenia i zasłabnięcia. Może
po publikacji w gazecie ktoś zwró-
ci uwagę na problem i w końcu
zadba o pasażerów i komfort po-
dróży.

Pasażerów
sporo,
wiaty brak...

Straż Miejska
nie pomaga...

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

W ubiegłym roku radny Jan Pa-
jąk wyszedł z inicjatywą mo-
dernizacji skateparku na Placu
Krakowskim. Zaplanowano spot-
kanie z młodzieżą korzystającą
na co dzień z tego miejska. Na
spotkaniu pojawił się zarówno
radny Pająk, dyrektor MZUK jak
i duża grupa „skejtów”.

Wspólnie doszliśmy do wnios-
ku, że „modernizacja” tego
miejsca nie wchodzi w grę.
MZUK ochoczo proponował
pomalowanie obecnych urzą-
dzeń. Warto dodać, że te są
zniszczone, niebezpieczne,
rozkradzione i nie nadają się
już do niczego. Ustaliliśmy,
że najlepiej będzie poczekać
do na pieniądze z budżetu.
Do tego czasu MZUK zobo-
wiązał się do naprawienia ła-
wek i wyprostowania rurek
w skateparku. Niestety, nic
się nie zmieniło poza tym, że
usunięto ostatnie ławki. Skła-
małbym mówiąc, że nic nie
zrobiono. Zrealizowano pro-
śbę o zamontowanie tablic
zabraniających zabawy w tym
miejscu – bo stanowi to za-
grożenie zarówno dla spor-
towców jak i dzieci. Informa-
cja ta zniknęła po tygodniu. 

Wracając jeszcze do pierw-
szego spotkania. Godzinę tłu-
maczyliśmy, że skatepark
musi zbudować profesjonalna
firma, która zajmuje się taki-
mi projektami. Czyli przed-
siębiorstwo posiadające pro-
jektantów, technologów i do-
świadczonych w takich pra-
cach budowlańców. Prace ru-
szyły. Młodzież debatowała,
każdy miał prawo głosu.
Wszyscy się zaangażowali. 

W Urzędzie Miasta załat-
wiano formalności. Sprawa
troszkę ucichła ale miasto
prężnie działało. Dyrektor
MZUK oraz radny Pająk jeź-
dzili po miastach i oglądali
skateparki. Z chwilą gdy do-

wiedzieliśmy się że uchwalono
budżet działania poszły na
przód. Ale! okazuje się, że na-
gle ogłoszono przetarg, o któ-
rym nic nie wiedzieliśmy. Tu
anegdotka. Pan projektant
nam się nawet pochwalił, że
oglądał filmiki w Internecie,
aby zobaczyć jak wyglądają
przeszkody. Pozostało nam
kontrolowanie prac projek-
tantów. Ciekawym wątkiem
jest również to, że miasto for-
sowało skate-park zrobiony
z prefabrykatów. Członkowie
Gliwickiego Stowarzyszenia
Sportów Ekstremalnych jeż-
dżą na deskach, rolkach, bmx-
ach od wielu lat i na prawdę
wiedzą czego potrzebują. Pró-
bowaliśmy wytłumaczyć panu
Dyrektorowi MZUK, że ele-
menty się rozchodzą i stwa-
rzają niebezpieczeństwo. Krót-
ko mówiąc musi być zrobiony
w formie monolitycznej. 

Mija trochę czasu i rusza
przetarg na wykonawcę. Nie-
stety, nikt się nie zgłosił. Każ-
da firma narzekała na tech-
nologię wykonania skatepar-
ku. Okazuje się, że aby posta-
wić prefabrykaty na tym  grun-
cie potrzebne są bardzo drogie
śrubowe mocowania. Gdy ru-

sza drugi przetarg odnajduje
się nagle firma Dom Bud. Jed-
nak to co robią to są jakieś
pół-skateparki. A najlepszy
przykład mamy w Gliwicach
przy C.H Arena. 

To o co walczyliśmy prze-
staje mieć znaczenie. Tak jakby
nikt nie traktował nas poważ-
nie. Staje na tym, że skatepark
zrobi przedsiębiorstwo budu-
jące domy. Zostaliśmy oszu-
kani przez MZUK ponieważ
umowa była taka, że zgadzamy
się na prefabrykaty ale jeśli
firmie będzie wygodniej zrobić
monolit to go zrobi. Firma Al-
tramps złożyła zapytanie czy
monolit wchodzi w grę i do-
stała odpowiedź negatywną.

Taki�skatepark
to�nie�skatepark...
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Elektrownia wiatrowa, pasywny budynek miesz-
kalny, samochód z napędem elektrycznym oraz
inteligentny licznik zużycia prądu. Co łączy te
rzeczy? To technologie przyszłości, które już od
października zagoszczą na Politechnice Śląskiej.
Na Wydziale Elektrycznym gliwickiej uczelni
trwa właśnie nabór na studia inżynierskie na
kierunku energetyka prosumencka. 

Warto podkreślić, że śląska uczelnia jako pierwsza w Polsce
uruchomi kształcenie w ramach specjalności łączącej zagadnienia
z takich obszarów, jak odnawialne źródła energii, technologie
niskoenergetyczne oraz inteligentna infrastruktura do zarządzania
energią.

Nowy kierunek studiów charakteryzować się będzie inter-
dyscyplinarnością. Łączyć będzie bowiem wiedzę z zakresu
energetyki, elektroniki i teleinformatyki oraz budownictwa, ar-
chitektury czy inżynierii środowiska, a nawet rolnictwa i nauk
społecznych. Dzięki tak szerokiemu spektrum podejmowanych
tematów, absolwenci nowego kierunku będą znakomicie przy-
gotowani do podjęcia pracy w nowoczesnym sektorze energe-
tycznym, opartym o wykorzystywanie lokalnych zasobów ener-
getycznych oraz inteligentnych systemów zarządzania energią.
W ramach zajęć przewidziano również semestralne praktyki w
innowacyjnych zakładach przemysłowych oraz w spółkach sa-
morządowych.

Dlaczego energetyka prosumencka to kierunek z przyszłością?
Dyrektywny unijne są w tym zakresie nieubłagane. Do 2021
roku wszystkie nowobudowane obiekty w Polsce będą musiały
być tzw. „budynkami o niemal zerowym zużyciu energii”. Taki
dom nie tylko cechuje się bardzo restrykcyjnymi wymogami w
zakresie zastosowanej izolacji, ale musi także sam produkować
energię na swoje potrzeby. Najczęściej stosuje się w tym celu
niewielkie instalacje słoneczne lub wiatrowe. Krótko mówiąc
jest to właśnie budynek prosumencki, czyli taki, który jedno-
cześnie produkuje i konsumuje energię. Najpóźniej za osiem
lat powstanie więc w Polsce bardzo duży rynek usług projekto-
wych w zakresie wykorzystania rozproszonych źródeł energii,
a absolwenci nowego kierunku Politechniki Śląskiej jako jedni
z nielicznych będą na te rewolucyjne zmiany w pełni przygotowani. 

W tym
tygodniu
imieniny
obchodzą 

 Angelika (poniedziałek)

— to kobieta, która nie lubi chaosu,
bałaganu i pośpiechu. Jej praca często
ma związek ze sztuką, którą się in-
teresuje. Angelika kocha zwierzęta
oraz ludzi, jest bezpośrednia i szczera
za co inni ją cenią i lubią. Marzy
o dużym domu, który wypełni gro-
madka dzieci i ulubione zwierzaki.
Jest osobą o wielkim sercu i dużej
wrażliwości.

 Waldemar (wtorek)

— to mężczyzna inteligentny, sa-
modzielny, niezależny i wygadany.
Ma świetne poczucie humoru, zawsze
błyszczy w towarzystwie, gdzie
wnosi wspaniały nastrój i pogodę
ducha. Dobrze wie czego chce i za-
zwyczaj osiąga to, czego pragnie.
Nie lubi słuchać czyiś rad, jest bardzo
uparty. Jego bliscy, których darzy
sympatią i zaufaniem mogą liczyć
na niego w każdej sytuacji.

 Bogdan (środa)

— jest osobą bardzo pracowitą
i optymistycznie nastawioną do życia.
Cieszy się nawet z małych rzeczy.
Jest osobą bardzo dobrą dla innych
ludzi, każdemu dobrze życzy i chętnie
pomaga, nigdy by nikogo nie skrzyw-
dziła, dlatego też nie ma wrogów.
Dla Bogdana uczucia takie jak za-
zdrość, zawiść czy nienawiść są zu-
pełnie obce.

 Karolina (czwartek)

— kobieta o tym imieniu jest wszech-
stronnie uzdolniona, wykształcona
i bardzo pracowita. Ma różnorodne
zainteresowania, chętnie pogłębia
swoją wiedzę. Jest osobą miłą, to-
warzyską, zmysłową i kobiecą, która
lubi być otoczona adoratorami. Nie-
stała w miłości, w małżeństwie kon-
kretna. Kocha rodzinę, jednak nie
przywiązuje się zbyt mocno do do-
mowego ogniska. 

 Marcin (piątek)

— to mężczyzna o twórczym umyśle,
jest dobrym organizatorem i zyskuje
duży autorytet. Marcin jest oddany
rodzinie, kocha swoją żonę i dba
o wychowanie dzieci. Jest osobą
skromną, raczej zamkniętą w sobie,
ma ułożony charakter. Lubi spokój,
dużo przebywa na łonie natury. Nie
potrafi narzucać innym swojej woli.
Chętnie udziela innym rad, a także
wspomaga finansowo. 

 Małgorzata (sobota)

— jest kobietą, która często zmienia
swoje zdanie i decyzje. Lubi kiedy
inni wykonują jej polecenia, z kolei
sama się do nich nie stosuje. Spokojna,
życzliwa i pogodna, bardzo łatwo ją
wzruszyć. Jest osobą wrażliwą i ma
delikatną psychikę. Małgorzata jest
również kulturalna i subtelna. Jako
żona i matka jest wzorem do naśla-
dowania. Dba o ciepły dom, w któ-
rym panuje miłość i zgoda. 

 Paulina (niedziela)

to osoba, która jeśli weźmie się do
nauki i włoży w swoją edukację
dużo wysiłku, ma szansę, by zostać
naukowcem, badaczem czy wykła-
dowcą. Jeśli jednak ważniejsze okażą
się dla niej przyjemności i rozrywki,
może zostać osobą niewykształconą
i pustą. Jest pobudliwa, towarzyska,
lubi zmiany. Nie przywiązuje wagi
do rodziny ani domu. 

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. 

miasto
w Anda-
luzji

skrót
podpisu

"... na
leniwych
ch o-
pów"

-zcarog
ka

krwo-
toczna

siarka
lub
wapń
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Horoskop
Baran 21.03-20.04
Pamiętaj, że awans wymusi na
tobie większa odpowiedzialność.
Tak czy inaczej ten tydzień zapo-
wiada się cudownie. Ziści się twoja
pragnienie.

Byk 21.04-20.05
Koniecznie zainwestuj w swój wi-
zerunek. W ubiorze postaw na ele-
gancką prostotę. To znacząco po-
prawi Twoje samopoczucie i mo-
tywację.

Bliźnięta 21.05-21.06
Musisz znaleźć złoty środek. Zakasz

rękawy i sam zabierz się za odno-

wienie domu. Dla odmiany praca

fizyczna świetnie ci zrobi. 

Rak 22.06-22.07
Lepiej nie rozpędzaj się teraz

z wydatkami. Zwłaszcza z tymi

niepotrzebnymi. Stoisz przed wy-

borem: remont, lub ciekawe wa-

kacje.

Lew 23.07-23.08
Znalazłeś się na życiowym zakręcie.

Naiwnie sądzisz, że może ci tylko

pomóc wygrana w loterii. Musisz

twardo stąpać po ziemi. Porzuć

szybko tę ułudę.

Panna 24.08-22.09
Spróbuj znaleźć wspólną płasz-

czyznę porozumienia w partner-

stwie. Skutkami ubocznymi two-

jego pracoholizmu mogą być kło-

poty trawienne. 

Waga 23.09-23.10
Im bardziej się przyłożysz, tym

większe osiągniesz rezultaty. Uwa-

żaj, bo ktoś będzie ci chciał wejść

w paradę. W weekend stawiaj na

spontaniczność. 

Skorpion 24.10-22.11
Drogą wycieczkę zamień na ma-

zurskie jeziora. Jest szansa na spot-

kanie dawnych towarzyszy od

wędkowania. Pobyt na łonie natury

będzie krzepiący.

Strzelec 23.11-21.12
Poszukaj w sobie siły. Wcześniej

zdobyte umiejętności mogą obecnie

ci się przydać. O pomoc poproś

swoich starych, niezawodnych

przyjaciół.

Koziorożec22.12-2001
Nie lubisz dostosowywać się do

cudzych wymagań. Pracując pod

ich dyktando tracisz własną nie-

zależność. Spróbuj przeforsować

kilka własnych rozwiązań.

Wodnik 21.01-19.02
Nie trać wiary we własne umie-

jętności. Zwłaszcza, że niestety to

ty jesteś odpowiedzialny za wiele

kwestii. Dobre samopoczucie za-

leżeć będzie wyłącznie od Ciebie. 

Ryby 20.02-20.03
Sprawy przybiorą dość niespo-

dziewany obrót. Tą trudną sytuację

zrekompensuje ci twój adorator.

Szykuje on dla ciebie w weekend

niespodziankę.

Politechnika Śląska będzie
kształcić specjalistów 
dla nowoczesnej energetyki

Już tylko kilka dni pozostało do startu Piasta Gliwice w elimi-
nacjach Ligi Europejskiej. Trzy dni później, niebiesko-czer-
woni pojadą do stolicy Małopolski, walczyć z Cracovią
o pierwsze ligowe punkty w sezonie 2013/14. Już wiadomo, że
w europejskich pucharach gliwiczanie zmierzą się z drużyną
z Azerbejdżanu. Marcin Brosz, trener Piasta przyznaje, że
będzie to daleka i ciężka wyprawa. 

Prezes Piasta Jarosław Kołodziejczyk zapewnia, że w dal-
szym ciągu prowadzi negocjacje z telewizją publiczną. Zależy
mu na transmisji otwartej. – Chcielibyśmy, jako śląski klub,
żeby wszyscy mieszkańcy tego regionu mogli ten pojedynek
zobaczyć. Jeśli nie uda się z telewizją publiczną, spróbujemy
podjąć rozmowy na ten temat z jednym z kanałów sporto-
wych – mówi.
W środę, niebiesko-czerwoni wrócili z węgierskiego zgrupo-
wania. Na Węgrzech drużyna rozegrała kilka sparingów. Ich
wyniki były różne – zwycięstwa, remisy i porażki. Co ważne
Piast cały czas się wzmacnia. Do zespołu trafiło już pięciu no-
wych piłkarzy. Z zespołem pożegnał się także wypożyczony
wcześniej z Legii Wojciech Lisowski. Trener Brosz zapowiada
jednak, że to nie koniec transferowej karuzeli. W ostatnim cza-
sie testowano dwóch zawodników z Półwyspu Iberyjskiego.
Jeden z nich przyjechał z zespołem do Polski.  Na razie nikt
nie chciał jednak ujawnić więcej szczegółów. Warto dodać, że
Marcin Brosz chce, aby klub wracał do śląskich korzeni. 

Pierwszy mecz Piasta 
w Lidze Europejskiej

foto: Materiały prasowe PIAST
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