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Pogoda

w�Gliwicach ❂ ❂
Poniedziałek, 8 bm. 
temp. 12 °C

Wtorek, 9 bm.
temp. 14 °C

Środa, 10 bm.
temp. 12 °C

Czwartek, 11 bm.
temp. 11 °C❂ ❂

Piątek, 5 bm.
temp. 14 °C

SHAUSHA Open Cup with MARDI GRAS

Tutaj dostaniesz gazetę:

✪ ul. Zwycięstwa
✪ Dworzec PKP Gliwice
✪ Plac Piastów
✪ Politechnika Śląska

Turniej otwarty zgłoszony do kalen-
darza Polskiej Federacji Squasha jako
turniej kategorii B+ (podwyższona
kategoria)
Turniej OPEN rozgrywany bę-
dzie w sobotę 13.10.2012.
Turnieje DAMSKI i JUNIOR-
SKI rozgrywane będą w niedzielę
14.10.2012.
Maksymalna liczba uczestnikóww

turnieju głównym OPEN to 32 osoby.
Przy większej liczbie chętnych zostaną
przeprowadzone eliminacje.
Termin zgłoszeń upływa dnia
12.10.2012 (piątek) o godzinie
12.00.
Lista zgłoszonych (i zweryfikowa-
nych) osób będzie publikowana na
stronie http://www.shausha.pl/ak-
tualnosci-squash

OPŁATY WPISOWE DO TUR-
NIEJÓW:
13.10.2012r OPEN: 80zł  (w tym
10 zł na PFS) 
14.10.2012r DAMSKI: 50zł
14.10.2012r JUNIORSKI: 30zł
Po turnieju OPEN, SHAUSHA
SPORT CLUB zaprasza na relaks do
sauny,  gdzie zostaną podane koktajle
SMOOTHIES i inne napoje a także do

klubowego bistro.
Turniejowy dzień zakończy się
w gliwickim klubie MARDI GRAS 
http://mardigrasclub.pl gdzie na
wszystkich uczestników czekać będzie
strefa VIP i szampańska zabawa do
rana.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Nakład:

103272
czytelników

według statystyk Facebook.com 
Dzisiaj w Gliwicach dotarło do

rozdawanych do ręki
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Marcin Brosz, trener Piasta
trzymając się dewizy „zwy-
cięskiego składu się nie
zmienia” postawił na tych
samych zawodników, któ-
rzy pokonali Wisłę Kra-
ków. Mecz odbył się w
strugach deszczu. Do
pierwszej straconej bramki
gliwiczanie byli równo-
rzędnym przeciwnikiem
dla Kolejorza. Mieli nawet
więcej sytuacji do objęcia
prowadzenia niż przeciw-
nicy.
W 23. minucie z rzutu roż-
nego dośrodkował Podgór-
ski, ale strzał głową Kę-
dziory bramkarz Lecha
sparował na słupek. 10 mi-
nut później Piast miał ko-
lejną dobrą okazję - Matej
Izvolt ładnie zagrał do Ru-
bena Jurado, który opa-
nował piłkę w polu karnym
i wyłożył ją Oleksemu.
Młody zawodnik z Gliwic
uderzył bardzo mocno, ale
niecelnie. Po koniec poło-
wy gliwiczanie znowu mieli
dobrą okazję ale po strzale

Tomasza Podgórskiego pił-
ka trafiła w poprzeczkę.
Druga połowa była o wiele
gorsza dla Piasta. Dobrym
strzałem popisał się obroń-
ca Lecha Kebba Ceesay i
piłka znalazła się w bramce
Treli. Chwilę później mogło
być już 2:0. Trałka w sy-
tuacji sam na sam pokonał
Trelę, ale bramkarzowi
Piasta pomógł obrońca
Lazdins - wybił piłkę, która
zmierzała do bramki. Lech
wciąż atakował. W 59. mi-
nucie zza pola karnego
przymierzył Drewniak i
piłka zatrzymała się na po-
przeczce. W 75. minucie
Wilk dośrodkował z lewej
strony, a Ślusarski w polu
karnym opanował piłkę i
płaskim strzałem pokonał
Dariusza Trelę. Trzy mi-
nuty później było już 3:0.
Tonev strzelił z woleja 
i piłka znalazła się w bram-
ce. Po chwili bramkarz
Piasta wygrał pojedynek
sam na sam ze Ślusarskim.
W 86. minucie wprowa-

dzony cztery minuty
wcześniej Wolski zdobył
czwartą bramkę w tym me-
czu. 19-letni napastnik
przebiegł z piłką pół boiska
i strzałem przy słupku trafił
w bramkę.
Bliski zdobycia honorowe-
go trafienia był Adrian Si-
kora, który zmienił Rube-

na. Oddał celny strzał ale
bramkarz gospodarzy go
obronił.
– Przyjeżdżając wiedzie-
liśmy, że jeżeli chcemy wy-
grać, to trzeba zdobyć
gola. Dążyliśmy do tego
w pierwszej połowie. 
W momencie straty na 1:0
odkryliśmy się zbyt mocno.

Dążyliśmy do zdobycia
gola, ale zostaliśmy czte-
rokrotnie skarceni. Stara-
liśmy się o honorowe tra-
fienie. Chcę powiedzieć, że
po takich spotkaniach wy-
ciąga się dużo wniosków.
Trzeba zrobić wszystko,
by takie coś już się nie po-
wtórzyło, nie jest sztuką

krytykować, a uczyć się
na błędach – podsumował
na pomeczowej konferencji
prasowej szkoleniowiec
Piasta, Marcin Brosz. –
Graliśmy z Lechem i sza-
nujemy przeciwnika, to
jednak zespół z krajowej
czołówki – dodaje.

M. Morawiak:Czy książ-
ka może przekazać
więcej niż telewizja?

B. Wildstein: Literatura
z pewnością może przeka-
zać więcej. W ogóle słowo
pisane może przekazać
więcej niż obrazek i po-
wiem szczerze, to, że ży-
jemy w świecie obrazko-
wym wcale nie znaczy, że
ten świat zmądrzał bo tak
naprawdę to radio jest
mądrzejsze od telewizora,
gazeta jest mądrzejsza od
radia, książka jest mą-
drzejsza od gazety. A mąd-
rych książek tak dużo
znowu nie ma.
O czym w takim razie
jest najnowsza książka
Bronisława Wildsteina,
„Ukryty”?
Umownie można powie-

dzieć, że to kryminał,
który dzieje się w cieniu
wydarzeń „spod krzyża”.
Próbuje pokazać to co się
działo wtedy w Polsce, to
co mną wstrząsnęło, i po-
kazuje taki niesłychanie
uniwersalny wymiar tego
co się dzieje, z czego na co
dzień nie zdajemy sobie
sprawy, czegoś co prze-
kracza nasze doraźne po-
lityczne spory.
No właśnie, wydarze-
nia „spod krzyża”, czy
jako prawicowiec nie
ma Pan obaw, że ten
spór, ten podział,
który zafundowały
nam PO i PiS, wybor-
com się kiedyś przeje

i Polacy zwrócą się po-
nownie ku lewicy?
To jest pytanie, które za-
kłada, że musi istnieć po-
dział między tradycyjną
prawicą i tradycyjną le-
wicą. W Polsce nie sądzę,
że jest to konieczne, w
Ameryce nie ma takiego
podziału, w Irlandii nie
ma takiego podziału, nie
wiem dlaczego w Polsce
miałby być? Dlatego, że
jest taki we Francji? Lu-
dzie usiedli w stosunku do
króla, jedni po lewej, dru-
dzy po prawej stronie.
Musi być jakiś podział ale
wcale nie twierdzę, że tra-
dycyjna lewica musi być
jedną ze stron tego po-
działu. Chociaż Platforma,
która jest partią władzy
steruje w tym kierunku.
Abstrahując od lewej,
prawej strony, kim w
takim razie jest współ-
czesny, polski konser-
watysta?
Po pierwsze, konserwaty-
ści są wszędzie podobni.
To jest koncepcja w pew-
nej mierze reaktywna,
znaczy to, że jest człowiek,

który ma świadomość, że
istnieje wartość kultury,
że istnieje bardzo dużo
elementów, które należy
chronić. Tę naszą kulturę
głęboko rozumianą, cywi-
lizację, przed gwałtownie
zmieniającym się świa-
tem. Istnieją wartości,
które pozwalają nam
oprzeć się pędowi czasu i
które, co więcej, tworzą z
nas ludzi. To również
świadomość tego naszego
ograniczenia poznaw-
czego, nas jako indywi-
duów, ten dystans do
ludzkiej pychy. Musimy
się odwołać do tego co nas
przerasta, do autorytetów,
do norm, do zasad, które
nas przerastają. Musimy
się próbować doskonalić.
Świadomość tego jak bar-
dzo wolność ludzka jest
ograniczona, jak bardzo
jest uwikłana - to właśnie
charakteryzuje konserwa-
tystę.
Media kreują raczej po-
stawy wolnościowe...
To się tak ładnie nazywa,
„wolnościowe”, w rzeczy-
wistości ta wolność bez-

refleksyjna prowadzi 
do zniewolenia. Z resztą
w swojej książce staram
się to pokazać. Ta dekla-
ratywna wolność prowa-
dzi do niesamowitego
uzależnienia się od roz-
maitych sił nad którymi w
ogóle nie panujemy, jak
również od tych, którzy
zręcznie manipulują i po-
trafią skutecznie wyko-
rzystać tego dominującego
ducha czasów. Jeśli chodzi
o młodych ludzi to mo-
żemy zaapelować do ich
nonkonformizmu. Zo-
baczcie, nabierzcie dys-
tansu, nie płyńcie z prą-
dem, wiecie co płynie z
prądem, zastanówcie się
nad rzeczywistością, czy w
takim świecie, gwałtownie
zmieniającym się nie war-
to czegoś bronić?
Na koniec, czy miał
Pan okazję zobaczyć
Gliwice?
Tak, widziałem miasto
i podoba mi się. Przeczy
stereotypowi śląskiemu.
Zwłaszcza Rynek.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.

... dokończenie ze str 1

„KOLEJORZ” ZATRZYMAŁ
PIASTA
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Bronisław Wildstein,
znany publicysta, dzien-
nikarz, człowiek mediów,
siebie samego woli po-
strzegać jako pisarza.  
W Gliwicach promował
swoją nową powieść.

Podróż od zwycięstwa do zwycię-
stwa zakończona. Lech Poznań
okazał się zbyt mocnym przeciw-
nikiem dla Piasta.
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Istnieją wartości,
które pozwalają nam
oprzeć się pędowi czasu...
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Rak szyjki macicy dotyka
co roku tysiące Polek i ich
rodzin.
To nowotwór, którego
śmiertelne skutki można
wyeliminować praktycz-
nie w 100%. Jednak sta-
tystyki zapadalności
i umieralności pokazują,
że sytuacja z roku na rok
jest coraz gorsza. W 2009
rok Gliwicki Instytut On-
kologii odnotował 388 no-
wych zachorowań – w tym
samym czasie na raka
szyjki macicy zmarło 219
kobiet! Niestety nie są to
pełne dane, gdyż nadal

ogromna ilość przypad-
ków nie zostaje zdiagno-
zowanych. Warto dodać,
że Śląsk jest regionem,
w którym odsetek zacho-
rowań jest bardzo wysoki.

Powodem złych prognoz
jest przede wszystkim
słaby i nieskuteczny pro-
gram profilaktyczny. Do-
tychczas brakowało spój-
nej strategii, obejmującej
swoim działaniem do-
stępne narzędzia, oraz
współpracę organizacji
zajmujących się profilak-
tyką nowotworową. 

Teraz ma się to zmienić
dzięki Śląskiej Koalicji na
Rzecz Walki z Rakiem
Szyjki Macicy. W środę
powołano Radę Progra-
mową Koalicji, w skład
której weszli najwybit-
niejsi specjaliści z zakresu
ginekologii, onkologii
i epidemiologii z woje-
wództwa śląskiego. Zada-
niem Koalicji będzie kon-
solidacja działań wszyst-
kich podmiotów prowa-
dzących profilaktykę raka
szyjki macicy, oraz przy-
gotowanie programu do-
stosowanego do śląskich

warunków. Twórcy pla-
nują również wprowadze-
nie kampanii „Wybierz ży-
cie - pierwszy krok"

i „Profilaktyka granat na
raka" oraz akcje medialne.
Zostanie położony duży
nacisk na informowanie

o roli szczepień przeciw
HPV i wspieranie samo-
rządowych programów
szczepień.

Grant na walkę z rakiem.
Czy to wystarczy?

W listopadzie określenie
„mokra jesień” nabierze
zupełnie nowego znacze-
nia. A to za sprawą dobie-
gającej końca moder-
nizacji i rozbudowy Pal-
miarni Miejskiej. Teraz,
zielone serce Gliwic, bę-
dzie mogło pochwalić się
największą i najbardziej
nowoczesną ekspozycją
akwarystyczną tego typu

w kraju! Już w listopa-
dzie, mieszkańcy będą po-
dziwiać egzotyczne okazy
ze wszystkich zakątków
świata.
Ryby z Amazonii, afry-
kańskich jezior i rzek Po-
łudniowo-Wschodniej
Azji to nie lada atrakcja
dla całej rodziny. Oczywi-
ście nie zabraknie również
rodzimych gatunków.

Zwierzęta zamieszkają w
czterech ogromnych
akwariach, które wypełni
ponad 100 tysięcy litrów
wody! Każdy ze zbiorni-
ków będzie odzwierciedlał
naturalny ekosystem w
danym rejonie świata. 
Jak zapowiedziała Iwona
Kokowicz, to nie koniec
nowych inwestycji.
MZUK ma już w planach

przyszłe remonty. - Przy-
gotowujemy projekty mo-
dernizacji m.in. skweru
przy skrzyżowaniu ul. Da-
szyńskiego i Styczyń-
skiego oraz Parku
Powstańców Śląskich przy
ul. Staromiejskiej w Łabę-
dach – nie pozostaje nic
innego, jak tylko podzi-
wiać!

Na ryby... do Palmiarni
Przedstawiony raport nie
napawa optymizmem.
WHO zapowiada, że bę-
dzie coraz gorzej.
Z badań prowadzonych
przez Światową Organiza-
cję Zdrowia wynika, iż po-
wietrze w Gliwicach
dwukrotnie przekracza
normę stężenia pyłu w
skali roku. Warto dodać,
że średnia norma to 20
ug/m3. W całej aglomera-
cji śląskiej najgorsze wyni-
ki odnotowano w Rybniku,
Zabrzu i Katowicach. 
Zanieczyszczone powiet-
rze jest niezwykle groźne.
Okazuje się, że skażenia
powodują zgon prawie
dwóch milionów osób
każdego roku.
To ponad dwukrotnie wię-

cej niż cztery lata temu. Z
65 przebadanych miast
tylko 10% spełnia okre-
ślone normy. Na tle ogól-
nopolskim najgorzej
wypada Kraków, w któ-
rym stężenie pyłu jest
trzykrotnie wyższe niż do-
puszczalny poziom.
Według przedstawicieli
WHO, przyczyną zwięk-
szenia poziomu zanie-
czyszczeń jest stale ros-
nąca liczba samochodów.
Nie bez winy pozostają
duże ośrodki prze- my-
słowe, które zatruwają
środowisko na masową
skalę. To wszystko w połą-
czeniu z wycinką lasów
i zmniejszaniem powierz-
chni trenów zielonych,
bezpośrednio wpływa na
pogarszające się wyniki
badań – czyli przede wszy-
stkim na nasze zdrowie.

W Krakowie trzy razy. W Gliwicach dwa...

WHO ostrzega!
Skażone powietrze
w Gliwicach.



Zamknęli go dwa miesiące temu...
ZDM oddał do użytku świeżo wyremontowany most na ul. Berbeckiego.

Obiekt został zamknięty ponad dwa miesiące temu. Dla mieszkańców zmierzających
do pracy, zamknięcie mostu, jak również jego otwarcie, było nie lada zaskoczeniem! 

Każdy, kto codziennie musiał rezerwować dodatkowe 5 minut na przejście ulicą
Zwycięstwa, teraz może wybrać krótszą trasę. Oprócz nowej nawierzchni, wymie-
niono również barierki i wyremontowano konstrukcję obiektu.
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Wraz z 68. inauguracją
roku akademickiego, Poli-
technika Śląska wzboga-
ciła się o Centrum
Biotechnologii przy ul.
Bolesława Krzywoustego
oraz Centrum Nowych
Technologii. 

Charakterystyczny budy-
nek wznoszący się przy ul.
Zimnej Wody z czasem
może stać się zarówno
symbolem gliwickiej
nauki jak i nową wizy-
tówką miasta! Centrum
Nowych Technologii bę-
dzie wykorzystywane mię-
dzy innymi do celów
dydaktycznych przez

cztery wydziały Politech-
niki Śląskiej – Mecha-
niczny-Technologiczny,
Inżynierii Środowiska i
Energetyki, Inżynierii
Biomedycznej oraz Insty-
tut Fizyki. Budowa została
dofinansowana z progra-

mu Operacyjnego Infras-
truktura i Środowisko. 
Inwestycja Centrum Bio-
technologii obejmowała
m.in. przebudowę i mo-
dernizację jednego z bu-
dynków byłego Wydziału
Chemicznego. Warto dodać,
że całość jest elementem
szerszego projektu o na-
zwie „Śląska Biofarma”.

Dzięki temu, Politechnika
wraz z pozostałymi ślą-
skimi jednostkami nauko-
wymi, tworzy sieć profes-
jonalnych laboratoriów.
Centrum zyskało nowo-
czesną aparaturę o warto-
ści kilku milionów
złotych, która posłuży stu-
dentom w badaniach 
i ćwiczeniach.

Specjalnie dla żaków
przebudowana zo-
stanie kolejna sto-
łówka, a także dom
gościnny „Sezam”,
gdzie w przyszłości
powstanie akade-
mik. Władze zapo-
wiadają również
modernizację ul.
A k a d e m i c k i e j ,
która ma być miejs-
cem spotkań i rela-
ksu dla studenckiej
braci. 

Centrum Nowych Technologii
Politechniki Śląskiej

Nawałnica, która przeszła
nad Gliwicami w nocy z
czwartku na piątek, ze-
rwała 4 linie energe-
tyczne. Jak przekazał nam
dyspozytor Centrum Ra-
townictwa Gliwice, silny
wiatr przewrócił także
trzy potężne drzewa. Na
szczęście nikomu nic się
nie stało.
– Dostaliśmy zgłoszenia

dotyczące przewróconych
drzew przy ulicy Koziel-
skiej, Korczoka i na Pl.
Piastów. Nikt nie został
ranny. W czasie nawał-
nicy doszło również do ze-
rwania 4 linii energe-
tycznych. Dwóch w Pys-
kowicach i Gierałtowicach
oraz dwóch w Gliwicach
przy ulicy Sikorskiego
i ulicy Kujawskiej. Miesz-

kańcy zgłaszali również
przypadki podtopień. Do-
szło do zalania na ulicy
Strzelców Bytomskich.
Studzienki kanalizacyjne
nie nadążały z odbiera-
niem deszczówki. Gdy
burza ustała, sytuacja się
unormowała i woda spo-
kojnie spłynęła do kanali-
zacji miejskiej.

Krajobraz po nocnej nawałnicy.
Wyrwane drzewa i zerwane linie energetyczne

Były nieodłącznym ele-
mentem tegorocznego,
upalnego lata. Co roku
cieszą gliwiczan swoim
widokiem i dają odrobinę
wytchnienia podczas dłu-
gich spacerów. Niestety
nadszedł czas, aby wyłą-
czyć gliwickie fontanny.

We wtorek MZUK poin-
formował o rozpoczętych
pracach przygotowują-
cych fontanny do wyłącze-
nia na okres jesienno-
zimowy. - Jako pierwsza,
od 8 października, będzie
wyłączona fontanna na pl.
Piłsudskiego. Termin wio-

sennego uruchomienia
wszystkich fontann zosta-
nie ustalony w kwietniu
przyszłego roku.

Nie pozostaje nam nic in-
nego, jak cierpliwie czekać
na nadejście wiosny! 

Koniec fontann

Specjalnie dla żaków

przebudowana zo-

stanie kolejna sto-

łówka, a także dom

gościnny „Sezam”,

gdzie w przyszłości

powstanie akade-

mik. Władze zapo-

wiadają również

modernizację

ul. Akademickiej,

która ma być miejs-

cem spotkań i rela-

ksu dla studenckiej

braci. 
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Czy autonomia artysty powinna mieć gra-
nice?  Czy wolność w sferze przekazu,
jaki kieruje on do swoich odbiorców
oznacza równocześnie swobodę wyboru
„tworzywa” i sposobów, za pośrednic-
twem których tego  przekazu dokonuje?
Co w sytuacji, gdy „materiałem”, którym
posługuje się artysta, by wyrazić okreś-
loną ideę, staje się żywe zwierzę?

12 października na to pytanie spróbują
odpowiedzieć zaproszeni do Czytelni
Sztuki goście, wśród których znajdą się
profesor Danuta Ślęczek-Czakon, kie-
rownik Zakładu Etyki Uniwersytetu
Śląskiego, Dariusz Gzyra ze Stowarzy-
szenia Empatia, doktor Mieczysław
Juda, kierownik zakładu Teorii i Histo-
rii Sztuki katowickiej Akademii Sztuk
Pięknych,  doktor Tomasz Pietrzykow-
ski z Katedry Teorii i Filozofii Prawa
Wydziału Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Śląskiego oraz Daniel Maliń-
ski, teoretyk estetyki. Dyskusja
rozpocznie się o godzinie 17.00.
Impuls do jej podjęcia dała wystawa
Michała Brzezińskiego Life Expanded
Definition, która 5 października zosta-
nie otwarta w Czytelni Sztuki. W skład
jednej z prezentowanych  instalacji
wchodzi woliera z żywą papugą. Obszar
sztuki współczesnej coraz częściej staje
się przestrzenią działań niejednoznacz-
nych moralnie - wystarczy wspomnieć
pracę kostarykańskiego artysty Guil-
lermo Vargasa "Exposición No. 1.", któ-
rej „elementem” był przywiązany do
ściany galerii chory, bezpański pies,
czy, by daleko nie szukać, „Piramidę
zwierząt” Katarzyny Kozyry.  I chociaż

„instalacja z papugą” w Czytelni Sztuki
została pozytywnie zaopiniowana przez
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami,
do którego zwróciliśmy się przed podję-
ciem decyzji o jej zaprezentowaniu, a
ptakowi zapewnimy wszelką możliwą
opiekę, dostrzegamy problem związany

z traktowaniem zwierząt jako „narzę-
dzi” służących artyście. Dlatego właśnie
zorganizowaliśmy panel dyskusyjny, by
wspólnie z ekspertami spróbować się z
nim zmierzyć – mówi szef Czytelni
Sztuki, Grzegorz Krawczyk.
Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona
Organizator: Czytelnia Sztuki 
Panel dyskusyjny: Zwierzę – żywe two-
rzywo artysty?
12 października,  Czytelnia Sztuki,
godz. 17.00.

Zwierzę – żywe tworzywo artysty?Co ze starym 
basenem w Sośnicy?

Ulicę Dzionkarzy zdobi powstała w ubiegłym
roku kryta pływalnia oraz zbudowany w waka-
cje nowy plac zabaw. MZUK zapowiada, że to
nie koniec modernizacji.
Już wkrótce pojawi się
wielofunkcyjne boisko, si-
łownia na świeżym po-
wietrzu i plac ze stołami
do gry w ping-ponga. Jak
przekazała nam Iwona
Kokowicz, rzecznik
MZUK, – Przewidziano
także część rekreacyjno-

spacerową z alejkami 
i ławkami. Zaplanowano
renowację trawników,
nowe nasadzenia drzew,
krzewów i bylin oraz
oświetlenie całego
skweru. Planowane
prace mają się zakończyć
w grudniu – dodaje. 
To doskonały pomysł –
twierdzą sośniczanie –
jednak wszyscy zadają
sobie to samo pytanie: Co
powstanie w miejscu nisz-

czejącego otwartego ką-
pieliska? Postanowiliśmy
ich zapytać czy mają po-
mysł na ciekawe zagospo-
darowanie terenu.
Odpowiedzi były nie-
zwykle zróżnicowane.
Najstarsi proponowali
mały park z ławkami

i klombami, młodsi skate
park albo kolejny plac
zabaw. Jednak najczęściej
padającą odpowiedzią
był… parking! Duży, bru-
kowany lub nawet pięt-
rowy.
– Już teraz robi się ciasno.
Nie jest najgorzej, ale wia-
domo, że miejsca jest
coraz mniej – mówi Da-
niel mieszkający w blo-
kach sąsiadujących z nie-
czynnymi basenami – To

chyba najlepszy pomysł,
choć kto wie? To duży
teren. Można go podzielić
na parking i park. Plac
zabaw jest, basen stoi.
Parking by się przydał,
albo można otworzyć tar-
gowisko jak kiedyś
w okolicach ul. Jedności.

Czy są już plany
zagospodarowa-
nia starego ką-
pieliska?

- Działka w tej części
dzielnicy zostanie
przekazana na rek-
reację. W przyszłym
roku planujemy opra-
cowanie projektu,
który określi, co do-
kładnie znajdzie się w
tym miejscu. Jego
realizacja będzie moż-
liwa, w miarę posia-
danych środków
finansowych ,w kolej-
nych latach - mówi
Iwona Kokowicz.

Firma poszukuje 150 pra-
cowników na stanowiska
m.in. sprzedawcy-kasjera,
handlowca, lidera zespołu
skarbca, pracownika sto-
iska z odzieżą czy punktu
obsługi klienta. Firma za-
pewnia, że wszyscy za-
trudnieni mogą liczyć na
umowę o pracę oraz bo-
gaty pakiet świadczeń do-
datkowych. Jak zaznacza
Michał Sikora z biura pra-
sowego Tesco Polska, wiek

i doświadczenie nie są
najważniejsze.
- Dla nas liczy się przede
wszystkim człowiek. Naj-
ważniejsze kryteria,
które decydują o przyję-
ciu to zaangażowanie,
sumienność oraz pozy-
tywne podejście do
klienta, a nie przykła-
dowo wiek kandydata.
Dzięki sprawdzonemu,
szerokiemu systemowi
szkoleń, pracownicy

szybko uzupełnią wiedzę
i pozyskają wszelkie nie-
zbędne umiejętności - do-
daje.

Aplikacje można składać
na stronie tesco.rekruta-
cja.net lub w Centrum Re-
krutacyjnym przy ul.
Zygmunta Starego 38.
Warto zabrać ze sobą na
miejsce CV oraz list moty-
wacyjny.

Rozpoczęła się rekrutacja pracowników nowego
hipermarketu Tesco Extra w Europie Centralnej.

Tesco szuka
ludzi do pracy

Czy są już plany
zagospodarowa-
nia starego ką-
pieliska?

– Działka w tej części
dzielnicy zostanie
przekazana na rek-
reację. W przyszłym
roku planujemy
opracowanie pro-
jektu, który określi,
co dokładnie znaj-
dzie się w tym miej-
scu. Jego realizacja
będzie możliwa, w
miarę posiadanych
środków finanso-
wych ,w kolejnych
latach - mówi Iwona
Kokowicz.
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Wynajmę mieszkanie na ul.

Czajki w Gliwicach. Możliwy

wynajem długoterminowy.

Mieszkanie 2-pokojowe,

pokoje umeblowane; tele-

wizor, szafy,2 wersalki, stół

+ krzesła, meblościanki,

kuchnia z wyposażeniem;

mikrofalówka, kuchnia ga-

zowa i łazienka z pralką.

Kontakt: 508 622 771

Dane podstawowe

Budynek - blok

Liczba pięter - 4

Materiał - płyta

Mieszkanie

Powierzchnia - 44 m2

Piętro - pierwsze

Liczba pokoi - 2

Stan mieszkania - dobry

Kuchnia - oddzielna, 

z wyposażeniem

Okna - nowe plastikowe

Dodatkowe zalety

TV, ogrzewanie miejskie

(bez podzielników), domo-

fon

Okolica

Przystanek autobusowy,

sklepy, basen, apteka.

Wynajmę mieszkanie bez
pośredników.
Mieszkanie 3-pokojowe na

2 piętrze. Jeden pokój

otwarty na kuchnię. Miesz-

kanie umeblowane. 

Kontakt: 604 415 073

Dane podstawowe

Budynek - blok

Liczba pięter - 10

Materiał - płyta

Mieszkanie

Powierzchnia - 54 m2

Piętro - drugie

Liczba pokoi - 3

Stan mieszkania - b. dobry

Dodatkowe zalety

Monitoring 24 h.
Ogrzewanie miejskie,

domofon,  

Okolica

Politechnika, GWSP.

Wypadki, kradzieże, pobicia, oszustwa, gwałt.
Szokujący bilans ubiegłego tygodnia

Na gliwickich drogach do-
szło do 10 wypadków, w
których rannych zostało 13
osób. Odnotowano również
65 kolizji i zatrzymano aż
18 nietrzeźwych kierow-
ców! Wśród pijanych kieru-
jących, rekordzistą okazał
się 45-letni obywatel USA.
Amerykanin wpadł 29
września w Sośnicy. Miał
we krwi 3 promile alko-
holu!

Szczególnie pracowity oka-
zał się zeszły weekend.
Mundurowi ujęli 10 prze-
stępców. Jeden z nich był
poszukiwany listem goń-
czym. Wśród zatrzymanych
znaleźli się m.in. sprawcy
kradzieży, pobicia, poważ-
nego oszustwa i gwałtu.

W nocy 28 września poli-
cjanci z Knurowa zatrzy-
mali na gorącym uczynku
33-letnią mieszkankę Za-
brza, która okradała na-
grobki. Po kilku dniach
poszukiwań i obserwacji
funkcjonariusze zatrzymali
także 55-letniego zabrza-
nina, który jest podejrze-
wany o zgwałcenie
dwudziestoparoletniej ko-
biety. Mundurowi zatrzy-
mali w czasie swoich patroli
3 osoby, które trudniły się
okradaniem torowisk.
Łupem sprawców padły

śruby, wkręty mocujące
szyny oraz drobne ele-
menty automatyki torowej.
Jak widać dla sprawców
liczy się wyłącznie zysk, bo
takie działania groziły wy-
kolejeniem pociągu!

Zatrzymano również trzy-
dziestoparoletniego oszus-
ta, który decyzją sądu
został tymczasowo areszto-

wany. Na wniosek policji
prokurator objął dozorem
28-letniego sprawcę de-
wastacji mienia. Czas na
przemyślenia ma 25-latek,
który skopał nastolatkę.
Wszystkie wspomniane
osoby posiadają status po-
dejrzanych o popełnienie
przestępstw. W najbliż-
szym czasie staną przed są-
dami i usłyszą wyroki. 

Policjant zatrzymał łapówkę.
Dającemu grozi 8 lat

Baran 21.03-20.04
Zwolnij i odpocznij trochę.
Postaraj się spojrzeć na
Twoje problemy z dystan-
sem. Dzięki temu, znaj-
dziesz rozwiązanie swoich
problemów.

Byk 21.04-20.05
Nadchodzący tydzień za-
powiada się całkiem nie-
źle. Niedawno rozpoczęte
inwestycje zaczną przyno-
sić oczekiwane efekty.
Warto pomyśleć o swoich
oszczędnościach.

Bliźnięta 21.05-21.06
Nie mów o swoich pla-
nach w miejscu pracy. Po-
słuchaj rad najbliższych i
nie zrażaj się krytyką.
Jeśli zachowasz spokój
wszystko pójdzie zgodnie
z planem. 

Rak 22.06-22.07
Uśmiechnij się! To będzie
doskonały tydzień. Bę-
dziesz naładowany pozy-
tywną energią. Twój
dobry nastrój udzieli się
wszystkim, których na-
potkasz na swojej drodze.

Lew 23.07-23.08
Dopada Cię jesienna
chandra. Musisz wziąć się
w garść! Korzystaj z na-
tury, wybierz się na długi
wieczorny spacer. To zre-
generuje Twoje nadwąt-
lone siły.

Panna 24.08-22.09
Musisz wybrać co w obec-
nej chwili jest dla Ciebie
najważniejsze. Zastanów
się dobrze, gdyż jeśli po-
dejmiesz złą decyzję mo-
żesz wiele stracić.

Waga 23.09-23.10
Spotkaj się ze znajomymi.
Nic tak nie poprawia hu-
moru jak beztroska za-
bawa w gronie
najbliższych. Dobre nasta-
wienie pomoże Ci prze-
zwyciężyć trudności.

Skorpion 24.10-22.11
Skup się na swoich obo-
wiązkach. Masz wiele do
nadrobienia, a zadań
ciągle przybywa. Spróbuj
poprosić zaufaną osobę o
pomoc. Zyskasz dzięki
temu więcej czasu.

Strzelec 23.11-21.12
Zastanów się czy droga,
którą obrałeś nie wiedzie
na manowce. Musisz usta-
lić wszystkie „za” i „prze-
ciw”, zanim ruszyć do
przodu.

Koziorożec 22.12-
20.01
Przygotuj się na nowe wy-
zwania. Czeka Cię dużo
pracy. Możesz być pe-
wien, że jeśli należcie wy-
konasz swoje obowiązki
otrzymasz solidną na-
grodę.

Wodnik 21.01-19.02
Spróbuj załagodzić poja-
wiające się spory. Nerwo-
wością możesz tylko
narobić sobie problemów.
Jeśli zachowasz spokój,
unikniesz niepotrzebnego
stresu.

Ryby 20.02-20.03
Możesz sobie pozwolić na
parę chwil wytchnienia.
Sprawy zawodowe prze-
biegają tak jak należy, nie
potrzebują w tej chwili
Twojej ingerencji. 

Horoskop
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W piątek jeden z miesz-
kańców powiatu chciał
przekupić policjanta.
O godzinie 7.40 na ul.
Portowej, funkcjonariusz
zatrzymał 69-latka za
przekroczenie dozwolonej
prędkości. Przy okazji
działań w ramach akcji
„Trzeźwość”, mężczyzna
został przebadany alko-
matem. Okazało się, że w
miał we krwi prawie 1,2

promila alkoholu we krwi! 
Aby ratować swoje prawo
jazdy, kierowca postano-
wił podkupić policjanta.
Wręczył mu kopertę, w
której znajdowało się
1100 złotych. Funkcjona-
riusz zatrzymał łapówkę,
oczywiście razem z jej ofe-
rentem. Zatrzymanemu
grozi teraz do ośmiu lat
pozbawienia wolności.

Sytuacja miała miejsce 28
września przy ul. Ko-
ściuszki. Wtedy też space-
rującego z psem 90-latka,
zaczepiło dwóch męż-
czyzn przejeżdżających
Oplem Vectrą. Mężczyźni
opowiedzieli starszemu
panu absurdalną historię
o problemach zagranicz-
nej firmy, w której pra-
cują. Wspominali również
o tragicznej sytuacji ich
współpracownika. Po po-
ważnym wypadku, życie
wspomnianego kolegi  wi-
siało na włosku. Jedynym
ratunkiem okazała się
operacja, lecz mają po-
ważny problem z wy-
mianą euro na złotówki. 

Historia musiała być na
tyle przekonująca, że star-
szy pan obiecał pomoc.
Wybrał z konta banko-
wego 10 tys. złotych, a w
zamian – jak przypuszczał
– dostał saszetkę pełną
europejskiej waluty. Gdy
w oczekiwaniu na pożycz-
kobiorców sprawdził co
jest w środku, znalazł tam
jedynie pojedynczy ban-
knot i pocięte gazety!
Niestety także w zeszły

poniedziałek, złodziejom
udało się wykorzystać na-
iwność 82-letniej miesz-
kanki ul. Dunikowskiego.
Dwoje ludzi podało się za
pracowników wodociągów.
Gdy mężczyzna wraz ze
starszą panią zajmowali
się odczytami liczników,
wspólniczka w tym czasie
okradała szafki. Oszuści
szybko wymknęli się z lo-
kalu, a 82-letnia gliwi-
czanka straciła prawie
1000 zł i biżuterię o war-
tości kolejnych 2000 zł. 

W międzyczasie policja
odebrała kolejne zgłosze-
nia, dotyczące próby oszu-
stwa metodą „na wnucz-
ka”. Do 83-letniej gliwi-
czanki mieszkającej na ul.
Tarnogórskiej, zadzwonił
telefon. Młoda kobieta po-
dająca się za córkę star-
szej pani poprosiła o
pożyczenie 20 tys. zł! Na
szczęście gliwiczanka była
już wyczulona na tego
typu fortele i odmówiła
pożyczki. To pokazuje jak
istotną rolę odgrywa in-
formowanie o zagroże-
niach, czekających na
naszych najbliższych. 

Oszuści 
nie znają 
litości!
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Po zaciętym spotkaniu
gliwicki zespół od-
niósł pierwsze zwycię-
stwo w sezonie.

GTK do boju poprowadził
Tomasz Wróbel, który
zdobył rekordowe w swo-
jej karierze 32 punkty.
Pierwsze minuty spotka-
nia to walka kosz za kosz.
Pierwszy raz nasz zespół
wyszedł na prowadzenie
po dwóch trafieniach z
linii rzutów wolnych
Emila Podkowińskiego.
Dobra obrona w kolej-
nych akcjach i skuteczne
rzuty Wróbla i Podkowiń-

skiego pozwoliły GTK od-
skoczyć na osiem punk-
tów. Początek drugiej
kwarty należał jednak do
„Akademików”, Gliwiczan
do walki poderwał do-
piero Wróbel, który po za-
słonie Mariusza Bacika
trafił zza linii 6,75 metra.
Po dobrej akcji chwilę
wcześniej wprowadzo-
nego na parkiet Tomasza
Stankali znów osiągnę-
liśmy wysokie prowadze-
nie (19:30). 
Niestety, w kolejnych mi-
nutach nasz zespół zano-
tował przestój.
Po przerwie przebudził się

Paweł Szymański, który
szybko zdobył cztery
„oczka” z rzędu (27:36).
Na jego dobrą dyspozycję
odpowiedział Kamil
Nowak, który w trzeciej
kwarcie zdobył 8 punktów
(39:41). Kolejny raz udało
nam się odskoczyć za
sprawą Wróbla, który
zdobył 7 „oczek” z rzędu
(39:48), a na koniec tej
części gry dołożył kolejną
„trójkę” (44:55). Czwarta
kwarta rozpoczęła się po
myśli podopiecznych Mi-
rosława Stawowskiego,
którzy wykorzystywali
dobrą dyspozycję Nowaka
i powoli odrabiali straty.
GTK miało spore pro-
blemy z trafieniem do ko-
sza z gry i swoją przewagę
utrzymywało tylko dzięki
skutecznie egzekwowa-
nym rzutom wolnym.

Drużyna Koła naukowego
„High Flyers” z Politech-
niki Śląskiej zajęła trzecie
miejsce w prestiżowym
konkursie na Bezzało-
gowy Obiekt Latający! 

Impreza odbyła się w Aka-
demickim Ośrodku Szy-
bowcowym Politechniki
Rzeszowskiej.

Zadanie konkursowe po-
legało na wykryciu i iden-
tyfikacji celów w trybie
pełnej autonomii lotu w
obszarze o promieniu
1,5km. Wykonany w cało-
ści przez studentów Poli-
techniki Śląskiej system
bezzałogowy „POLSL HF-
1 Orzeł” wykrył rozmiesz-
czone cele, a sam zespół
przedstawił dokumenta-
cję techniczną, za którą
uzyskał najwyższą liczbę
punktów spośród wszyst-
kich startujących. 
Jak tłumaczą członkowie
12-osobowej drużyny,
uzyskane wysokie trzecie
miejsce to efekt pracy ze-
społowej, a także wielo-

miesięcznych przygoto-
wań i projektowania. 
Jak deklarują członkowie
Koła Naukowego, samo-
dzielnie zaprojektowany
i wykonany przez nich

system autopilota konku-
ruje z gotowymi, komer-
cyjnymi rozwiązaniami
stosowanymi przez inne
drużyny. - Wymaga jed-

nak pewnej optymalizacji

nad czym będziemy pra-

cować w tym roku” – za-
pewniają studenci, którzy
już planują kolejne starty
w zawodach krajowych
i zagranicznych.

Międzyuczelniane Inży-
nierskie Warsztaty Lotni-
cze to najbardziej presti-
żowa konferencja mło-
dych konstruktorów lot-
nictwa w Polsce i jedno-
cześnie jedyne zawody sa-
molotów bezzałogowych
w Europie Wschodniej.
Debiutujący w konkursie
12-osobowy zespół z Poli-
techniki Śląskiej konkuro-
wał z doświadczonymi

drużynami reprezentują-
cymi m.in. uczelnie lotni-
cze z Rzeszowa, Warszawy
oraz Częstochowy. Poli-
technikę Śląską reprezen-
towali: Marcin Janik,
Marcin Kolny, Oliver
Kurgan, Mateusz
Pawłucki, Krzysztof
Płatek, Tomasz Siwy,
Marcel Smoliński, Łu-
kasz Szczurowski,
Piotr Tracichleb, Do-
minik Wybrańczyk,
Agnieszka Ziebura
oraz opiekun naukowy
dr inż. Roman Czyba.

High Flyers zrzesza obec-
nie 48 studentów z Wy-
działów Automatyki,
Elektroniki i Informatyki
oraz Mechanicznego
Technologicznego. 
Całemu zespołowi serde-
cznie gratulujemy.

Studenci 
Politechniki Śląskiej 
kolejny raz na podium!

Pierwsze
zwycięstwo w sezonie

W Szałszy, obok Gliwic
powstał nowoczesny klub
sportowy oferujący naj-
wyższej jakości korty
ASB do squasha z możli-
wością gry w debla, zaję-
cia fitness, siłownię,

saunę z pokojem relaksa-
cyjnym oraz rekreację na
świeżym powietrzu. 
Ponadto po ciężkim tre-
ningu będzie można za-

spokoić głód w bistro
klubu. 

Dla miłośników
squasha, 13 paź-
dziernika odbę-
dzie się turniej
kategorii 
B+  SHAUSHA
Open Cup with
MARDI GRAS.

W niedzielę 14 paździer-
nika zapraszamy na tur-
niej damski oraz juniorski,
a wszystkich zmęczonych
graczy dnia poprzedniego
na relaks i regenerację sił

z koktajlami SMOOT-
HIES.  Będą mogli Pań-
stwo uczestniczyć w wie-
lu ciekawych atrakcjach,
które przygotowaliśmy:
wspólny taniec Zumba,
pokaz bielizny a także
możliwość gry deblowej. 

Gwarantujemy dobrą
zabawę i wiele niespo-
dzianek!

ZNACIE JUŻ 
SHAUSHA SPORT CLUB?

www.reklamawgliwicach.pl

40 x 42mm

Moduł reklamowy
tej wielkości już za

49 zł



CZYTELNIKÓW

www.tydzienwgliwicach.pl

GAZETA

DZISIAJ) w Gliwicach

103272

PORTAL
www.dzisiajwgliwicach.pl

www.facebook.com/dzisiaj.w.gliwicach

Facebook

25000 ROZDAWANYCH
DO „RĘKI”

EGZEMPLARZY

stan na dn. 21.08.2012 wg Facebook.com

Kupujesz reklamę w innej gazecie? 

Zawsze pytaj o nakład, poproś o zamówienie i dokument odbioru z drukarni

Kupujesz reklamę w innym portalu? 

Zawsze pytaj o statystyki konkretnej strony a nie statystyki ogólne serwera

Zareklamuj się u nas
www.reklamawgliwicach.pl


