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-- Oprócz dotychczasowych 
produktów, pojawią się nowe. 
Będziemy sprzedawać więcej 
wyszukanych produktów np. 
regionalnych piw czy oliwy z 
oliwek. Powiększy się również 
oferta świeżych ryb, serów, 
wędlin i wypieków - wylicza w 
rozmowie z Gazetą Miejską 
Michał Sikora, rzecznik praso-
wy Tesco Polska.

Stoisko ze świeżą żywnością 
będzie ułożone w formie kwa-
dratu, wewnątrz hali sprzeda-
ży. Odnowione zostanie tak-
że stoisko RTV i AGD. Panie  
z pewnością ucieszy posze-
rzenie oferty kosmetyków  
o markowe produkty np. kremy 
Vichy.

Oprócz zwiększonej ilości to-
warów, w Tesco Extra pojawią 

W GLIWICACH POWSTANIE PIĄTY TEGO RODZAJU SKLEP W POLSCE

Samoobsługowe 
kasy, optyk na hali
Od 2 maja trwa przebudowa największe-
go w Gliwicach sklepu Tesco, przy ulicy 
Łabędzkiej. Za ponad miesiąc, 16 czerw-
ca, zamiast „zwykłego“ Tesco, swoje 
drzwi dla klientów otworzy Tesco Extra. 
Co tak naprawdę się zmieni?

się dodatkowe usługi.

-- W samym hipermarkecie,  
a nie w pasażu handlowym, 
znajdzie się m.in. okulista, 
stoisko z elektroniką oraz sto-
isko foto, gdzie będzie można 

wywołać i oprawić w ramkę 
zdjęcie. Mało osób kiedyś za-
kładało, że w Tesco będzie 
można kupić np. iPada. Teraz 
to będzie możliwe - zachwala 
Sikora.

Nowością będą też samoob-
sługowe kasy, które według 
zapewnień Sikory są bardzo 
proste w obsłudze i pomocne 
zwłaszcza przy drobnych zaku-
pach.

Zamknięcie sporych rozmia-
rów sklepu na ponad mie-
siąc z pewnością wiąże się  

z ogromnymi kosztami. W inny 
sposób patrzą na to jednak 
szefowie Tesco Polska.
-- Nie postrzegamy tego w 
kategorii kosztów i strat, ale 
raczej jako inwestycję na przy-
szłość - dodaje Sikora.

Od 16 czerwca 
Gliwice będą 
piątym miastem 
w kraju z hiper-
marketem  
Tesco Extra.
Przebudowa sklepu to dobra 
wiadomość dla szukających 
pracy. W związku z poszerze-

niem oferty i liczby stoisk, 
Tesco przy ulicy Łabędzkiej 
zwiększy zatrudnienie o około 

20-40 osób.

Michał Pac Pomarnacki
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W ubiegły czwartek roz-
począł się remont odcin-
ka nawierzchni jezdni uli-
cy Głównej w Łabędach.

Wprowadzono objazdy, od ul. 
Staromiejskiej ruch kierowany 
jest przez przejazd kolejowy  
w kierunku ul. Strzelców By-

tomskich - infor-
muje Zarząd Dróg 
Miejskich.

Na czas prowa-
dzenia prac dro-
gowych sygnalizacja świetlna 
zlokalizowana pod wiaduktem 
kolejowym w ciągu ul. Staro-
miejskiej została przełączona 
w tryb „pulsującego, żółtego 
światła“.

Dla przejeżdżają-
cych pod wiaduktem 
ustalono pierwszeń-
stwo w kierunku 
Gliwic, tak aby pod-
czas dużego natęże-
nia ruchu zapobiec 
zatrzymywaniu  
się samochodów  

na przejeździe kole-
jowym.

Objazd w obu kierunkach od-
bywa się ulicami: Nałkowskiej, 
Strzelców Bytomskich przez 
przejazd kolejowy (ul. Staro-
miejska).
Zmianie uległa także trasa 
przejazdu komunikacji autobu-
sowej, która przebiega zgodnie 
z poprowadzonym objazdem.

Przewidywany termin zakoń-
czenia prac to sobota, 14 
maja.

Remont na ul. Głównej 
w Łabędach

Oryginalny happe-
ning zorganizowa-
ny przez gliwicką 
Miejską Bibliotekę 
Publiczną ma po-
móc w skutecznym 
zachęcaniu miesz-
kańców do sięgania 
po książki. Tym 
bardziej, że czytamy 
coraz rzadziej  
i nieregularnie.

W czwartkowe popołudnie 
Rynkiem zawładnęli po-
chłonięci lekturą mieszkań-
cy miasta. Każdy czytał, to 
co chciał.
-- Nieważne, czy akurat były 
to typowe kryminały, książ-
ki przygodowe, poezje, czy 
ckliwe romanse. Ważne, 
byśmy do książek w ogóle 
wrócili - uważa Grażyna La-
zar, dyrektor biblioteki.

Pomysł się spodobał, bo 
przyciągnął na Rynek grupę 
kilkudziesięciu osób w róż-
nym przedziale wiekowym. 
Nie odstraszył ich nawet 

panujący na dworze ziąb.
-- Jeśli ma to zachęcić innych 
do czytania, to warto było 
się poświęcić - uśmiecha się 
pani Sabina, która przyłączy-
ła się do czytających.
Happening zainaugurował Ty-
dzień Bibliotek.

Jednym słowem, w ciągu kil-
ku następnych dni, zamiast 
biec do wypożyczalni płyt 
DVD, choćby dla odmiany - 
odwiedźmy bibliotekę.

(mar)

Niektórzy przechodnie mogli być w ubiegły czwartek zaskoczeni 
widokiem kilkudziesięciu osób siedzących w całkowitym milczeniu 
i czytających książki na gliwickim Rynku.

Czytali na Rynku


