
w  Pińczowie  czy  Wyż-
szej Szkoły Zawodowej 
w  Kamieniu  Małym. 
Jednak  jak  przekonu-
je  rzecznik  prasowy 
GWSP,  ranking  został 
sporządzony  w  mało 
rzetelny sposób.

 – Ranking ocenia dorobek 
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Tak się 
robi auta 
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W  zestawieniu  opubli-
kowanym  w  tygodni-
ku  „Angora”,  gliwicka 
szkoła  zajmuje  52 
miejsce  na  liście  naj-
gorszych uczelni w kra-
ju  i  została  sklasyfiko-
wana  w  towarzystwie 
m.in.  Wyższej  Szkoły 
Umiejętności  Zawodowych 

R E K L A M A . . . . . . . . . . . . . . . . . .

naukowy szkół. Dochodzi tu 
zatem do pewnego nieporozu-
mienia. Ustawa rozróżnia dwa 
rodzaje szkół wyższych: szkoły 
o charakterze akademickim, 
które przede wszystkim zajmu-
ją się działalnością naukowo 
badawczą oraz szkoły o cha-
rakterze zawodowym, których 
zadaniem jest prowadzenie 

Strona 8Strony 6-7

Sprawca ataków na ko-
biety, nazwany nożow-
nikiem z Gliwic, został 
skazany przez sąd.

Do  napadów  dochodziło 
w okresie od sierpnia 2011 
do kwietnia ubiegłego roku. 
Sprawca,  określany  przez 
media mianem‚ gwałciciela-
-nożownika wywołał w mie-
ście  psychozę  strachu. 
Wyrok  zapadł  w  środę  30 
stycznia – gwałciciel usłyszał 
wyrok  11  lat  pozbawienia 

wolności. Skazany ma 35 lat 
i jest mieszkańcem Gliwic.

Mężczyzna  zawsze  postę-
pował  w  ten  sam  sposób 
–  terroryzował  swoje  ofiary 
nożem  i  chciał  je  zgwałcić. 
Atakował  kobiety  najczę-
ściej w rejonie dzielnicy Poli-
technika, ulicy Pszczyńskiej, 
a  także  osiedla  Sikornik. 
Gliwiccy  policjanci  zebrali 
szereg  dowodów,  w  śledz-
twie  wykorzystano  wyniki 
badań  DNA  potwierdzające 
winę mężczyzny.

11 lat dla gwałciciela

Uczelnia 
na cenzuro-
wanym

52 miejsce w zestawieniu 57 najgorszych uczelni 
w kraju to dla Gliwickiej Wyższej Szkoły Przed-
siębiorczości mało chlubne wyróżnienie. Uczelnia 
broni się, wskazując na swój stały rozwój i uchy-
bienia przy tworzeniu rankingu.

rzetelnego kształcenia, przy-
gotowującego absolwentów do 
zawodu – tłumaczy w rozmowie 
z  „Gazetą  Miejską”  dr Miro-
sława Michalska-Suchanek, 
rzecznik uczelni.
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Już 16 lutego ukaże się spe-
cjalne wydanie Gazety Miej-
skiej z okazji XIV edycji Gliwic-
kich Targów Budownictwa. 
W  numerze  znajdzie  się  relacja 
z  pierwszego  dnia  targów,  opisy 
wybranych stoisk i artykuły z bran-
ży budowlanej. Gazeta Miejska ob-
jęła targi patronatem prasowym. 

Zamówienia na ogłoszenia w wyda-
niu specjalnym przyjmujemy do 12 
lutego. Kontakt tel. 32 230-84-51, 
e-mail: redakcja@gazeta-miejska.pl


