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Zostawił list.

Pomóżcie znaleźć Jerzego!
Brak informacji, ogromny stres
i niewyobrażalne cierpienie,
tak w kilku słowach można
opisać sytuację rodziny z Jast-
rzębia-Zdroju, która bezsku-
tecznie poszukuje 20-letniego
Jerzego. Młody mężczyzna wy-
szedł z domu we wtorek, 27
maja i od tego czasu ślad po
nim zaginął. Chłopak udał się
do Gliwic i od tego czasu nie
daje znaku życia. Poruszał się
srebrną Alfą Romeo 156 o nu-

merach SJZ04H6. Bliskich za-
niepokoił pozostawiony w
domu list, w którym żegnał
się z rodziną. - Wiadomość
pozostawiona przez zaginio-
nego była dość charaktery-
styczna i sugerowała, że ten
może odebrać sobie życie. Na
razie nie udało się ustalić do-
kładnego miejsca pobytu, cały
czas sprawdzamy kolejne do-
niesienia w tej sprawie. Akcja
jest prowadzona również w

sąsiednich województwach -
przekazała naszej redakcji
Magdalena Szust, oficer pra-
sowy policji z Jastrzębia-Zdro-
ju.
Postanowiliśmy przyłączyć się
do poszukiwań. Zamieściliśmy
zdjęcie Jerzego na naszej fa-
cebookowej stronie www.fa-
cebook.com/dzisiajwgliwicach.
Dotychczas informację rozesłało

ponad 8100 czytelników, dzięki

czemu zdjęcie Jerzego zobaczyło

660 tysięcy osób! Poszukiwania
cały czas trwają. Mężczyzna
ubrany był w granatowe, dżin-
sowe spodnie oraz czarne,
sportowe buty. 

Wszystkie osoby mogące po-
móc w ustaleniu miejsca po-
bytu zaginionego, proszone są
o kontakt z Komendą Miejską
Policji w Gliwicach i Jastrzę-
biu-Zdroju, lub pod nr tel.:
997 lub 112.

Prezydent
Gliwic
najlepszy
Zygmunt Frankiewicz za-
jął I miejsce w wojewódz-
twie śląskim w rankingu
„Samorządowy Menedżer
Regionu” zorganizowa-
nym przez dziennik „Puls
Biznesu”.Ranking ma na
celu wyłonienie najlepiej
ocenianych samorządow-
ców i firm w poszczegól-
nych regionach Polski.

Swoją opinię na temat firm
przedstawiają samorządy te-
rytorialne jako organy władzy
funkcjonujące zarówno najbli-
żej lokalnych przedsiębiorców,
jak i społeczności. W badaniu
uczestniczą samorządy gmin-
ne, swoimi głosami decydując
o zwycięzcach plebiscytu w po-
szczególnych województwach.
Prowadzimy również plebiscyt
wśród samych gmin.Jego ce-
lem jest uhonorowanie liderów

wybranych jednostek samo-
rządu terytorialnego. Agencja
badawcza zwraca się do gmin
w Polsce z prośbą o wskazanie
samorządów, o których można
powiedzieć, że są liderami w
regionie. Samorządowcy spoś-
ród gmin w danym wojewódz-
twie wybierają jednego –
w ich ocenie — lidera w regio-
nie. Dokonując wyboru, nie
mogą wskazać własnej gminy
– informuje organizator ran-
kingu.

Rankingów i konkursów –nie-
rzadko takich, w których wy-
różnienie wiąże się z koniecz-
nością uiszczenia opłaty –jest
w ostatnich latach coraz więcej.
Zazwyczaj nie przywiązuję do
nich większej wagi, tym bar-
dziej że w pracy prezydenta
miasta najważniejsza jest oce-
na jednej kapituły – mieszań-

ców. Tytuł, którym uhonoro-
wała mnie redakcja „Pulsu Biz-
nesu”, jest jednak o tyle cenny,
że o jego przyznaniu decydo-
wali inni samorządowcy z na-
szego województwa. Uznanie
w oczach kolegów po fachu,
którzy doskonale orientują się
w specyfice mojej pracy, nie-
wątpliwie może być powodem
do satysfakcji. – powiedział
Zygmunt Frankiewicz, ko-
mentując wyróżnienie.

W województwie śląskim za
prezydentem Gliwic uplasowali
się włodarze Katowic i Bielska–
Białej. Tytułem Filarów Polskiej
Gospodarki, przyznawanym fir-
mom najbardziej zaangażowa-
nym w rozwój społeczności na-
szego regionu, wyróżniono Jast-
rzębską Spółką Węglową, Tau-
ron Polska Energia oraz spółkę
INVADO.

źródło: UM Gliwice

www.dzisiajwgliwicach.pl
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Fitch przewiduje, że w związ-
ku z realizowanymi inwesty-
cjami zadłużenie Gliwic może
osiągnąć poziom około 50%
dochodów bieżących w roku
2014. Jednakże, wzrost długu
nie powinien wywołać zna-
czącej presji na budżet Gliwic,
dzięki utrzymującym się do-
brym wynikom operacyjnym
oraz wysokiej zdolności do
samofinansowania inwestycji.
Fitch Ratings potwierdził mię-
dzynarodowe ratingi długo-
terminowe Gliwic dla zadłu-
żenia w walucie zagranicznej
oraz krajowej (Issuer Default
Ratings – IDR) na poziomie
„BBB+” oraz długoterminowy
rating krajowy na poziomie
„A+(pol)”.

Perspektywa ratingów jest
stabilna. Potwierdzenie ra-
tingów Gliwic odzwierciedla
oczekiwania Agencji, że moc-
ne wyniki operacyjne zostaną

utrzymane w średnim okresie.
Ratingi biorą pod uwagę
ostrożne zarządzanie finan-
sowe, które w połączeniu
z wysokimi dochodami ma-
jątkowymi oraz dobrą płyn-
nością, zapewniają Gliwicom
wysoką zdolność do finanso-
wania inwestycji ze środków
własnych. Ratingi uwzględ-
niają także rosnące zadłużenie
Miasta oraz wyższy deficyt
budżetowy w 2014r. w związ-
ku z realizowanym inwesty-
cjami. Jednakże, pomimo wy-
sokich wydatków majątko-
wych Miasta, jego dług w re-
lacji do dochodów bieżących
pozostanie na umiarkowanym
poziomie.

Fitch spodziewa się, że nad-
wyżka operacyjna Gliwic
w średnim okresie ustabilizuje
się na poziomie zbliżonym
do wyniku z roku 2013, tj.
około 13% dochodów opera-

cyjnych. Powyższa prognoza
jest oparta na założeniu, że
Miasto utrzyma wysoką ela-
styczność finansową oraz, że
będzie kontynuować skutecz-
ną politykę kontrolowania
wzrostu wydatków operacyj-
nych, a dochody z podatków
dochodowych i lokalnych
będą rosły, w związku z roz-
wijającą się bazą podatkową
Miasta. W 2013r. marża ope-
racyjna Gliwice wyniosła
12,9%, co oznacza poprawę
w porównaniu do średniej
z lat 2010-2012 wynoszącej
11,3%.

W latach 2014-2016 wydatki
majątkowe Gliwic mogą wy-
nieść łącznie ok. 1,5 mld zł,
(tj. średnio 40% wydatków
budżetowych rocznie), głów-
nie w związku z realizacją
przez Miasto inwestycji
współfinansowanej z budżetu
państwa oraz budżetu woje-

wódzkiego (Drogowa Trasa
Średnicowa - DTŚ). Pomimo
prognozowanego poziomu
wydatków majątkowych,
Fitch spodziewa się, że zapo-
trzebowanie Miasta na dług
pozostanie umiarkowane,
gdyż zdolność Gliwic do fi-
nansowania inwestycji z włas-
nych środków jest wyższa niż
w innych samorządach z gru-
py porównawczej. Ponad 60%
wydatków majątkowych bę-
dzie finansowana z dochodów
majątkowych (głównie dotacji
z budżetu państwa oraz bu-
dżetu wojewódzkiego) oraz z
nadwyżki bieżącej Miasta.

Fitch spodziewa się, że w la-
tach 2014-2016 wskaźniki ob-
sługi i spłaty zadłużenia po-
zostaną bezpieczne. Obsługa
zadłużenia może wynieść ok.
15% prognozowanej nadwyżki
operacyjnej. Wskaźnik zadłu-
żenia do nadwyżki bieżącej

może wzrosnąć do około 5lat,
ale pozostanie znacznie po-
niżej średniej zapadalności
długu szacowanej na 15-16
lat. Dominujący udział nisko
oprocentowanych kredytów
z Europejskiego Banku In-
westycyjnego pozwala ogra-
niczyć roczne obciążenie bu-
dżetu Miasta z tytułu obsługi
zadłużenia.

Władze Miasta prowadzą
ostrożną politykę budżetową,
co Fitch ocenia pozytywnie.
Ostrożna polityka finansowa
gwarantuje utrzymanie do-
brych wyników operacyjnych
pomimo ciągłej wysokiej pres-
ji na wydatki operacyjne, spo-
wodowanej przede wszystkim
przekazanymi przez rząd za-
daniami, często bez odpo-
wiednich środków finanso-
wych oraz sztywną strukturą
wydatków, w szczególności
w najbardziej kosztownych

obszarach działalności Miasta,
takich jak oświata i pomoc
społeczna.

Malejące zapotrzebowanie na
finansowanie wydatków ma-
jątkowych długiem umożli-
wiające stabilizację zadłużenia
bezpośredniego poniżej 50%
dochodów bieżących, przy
jednoczesnym utrzymaniu
wyników operacyjnych na po-
ziomie z roku 2013 może pro-
wadzić do podniesienia ra-
tingów.

Obniżenie ratingów może na-
stąpić, gdy wskaźnik spłaty
długu, liczony jako zadłużenie
do nadwyżki bieżącej, prze-
kroczy 8 lat, co mogłoby być
spowodowane istotnym po-
gorszeniem się marży opera-
cyjnej, znacznie poniżej ocze-
kiwań Fitch i/lub znaczącym
wzrostem zadłużenia bezpo-
średniego Gliwic.

Gliwicom
zadłużanie nie straszne
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„Pajączek” podzielony na dwa?
ZDM ogłosił przetarg

Zdemontowane tory tram-
wajowe, dwa skrzyżowania
zamiast jednego, sygnali-
zacja świetlna, miejsca par-
kingowe. To zmiany jakie
chce wprowadzić Zarząd
Dróg Miejskich na najpo-
pularniejszym w Gliwicach
skrzyżowaniu. Ogłoszono
właśnie przetarg na projekt
przebudowy skrzyżowania
5 dróg: Daszyńskiego, Jas-
nogórskiej, Kozielskiej, So-
bieskiego i Wieczorka. „Pa-
jączek” ma zostać podzie-

lony na dwa niezależne
skrzyżowania. Pierwsze Da-
szyńskiego - Sobieskiego
oraz Daszyńskiego, Jasno-
górskiej, Wieczorka i Ko-
zielskiej, na którym ruch
sterowany będzie sygnali-
zacją świetlną. Usunięta ma
być także częśc torowiska
tramwajowego a pod ko-
ściołem wydzielone miejsca
parkingowe. Nieco zmieni
się także położenie przy-
stanków autobusowych. 

W zbiorczym ogłoszeniu
znalazły się także inne po-
zycje, m.in. projekt budow-
lany i wykonawczy przebu-
dowy ul. Kujawskiej wraz
z towarzyszącym układem
drogowym i ze skrzyżowa-
niami występującymi w jej
ciągu, budowa nowych dróg
o długości 930 metrów, od
skrzyżowania ul. Biegusa
i Czapli na osiedlu Sikornik
oraz 400-metrowy łącznik
pomiędzy ulicami Andersa
i Kozielską.

Dzieciaki i rodzice dziecia-

ków, 7 czerwca trenerzy

Gliwice Stars organizują 3

Festiwal Koszykówki dla

uczniów szkół podstawo-

wych. W programie, jak zwyk-

le, wiele ciekawych zabaw i

konkursów, a dla wyróżnia-

jących się uczestników - na-

grody. Zabawę wspiera Fun-

dacja Marcina Gortata, która

ufundowała m.in. koszulkę

z podpisem naszej rodzimej

gwiazdy NBA. Center Was-

hington Wizards niestety nie

przyjedzie, jednak obiecał,

że będzie pamiętać o Gli-

wicach w swoich planach

na przyszłość.

Start zabawy o godzinie

10:00 w hali widowiskowo-

sportowej "Górnych Wałów".

Po rozgrzewce każdy młody

koszykarz będzie rywalizo-

wać w sześciu konkuren-

cjach. Po nich nastąpi czas

na odpoczynek, który umilać

będzie „Maślana” - specjalista

od widowiskowych wsadów.

Przyjdzie też czas na rodzi-

ców i opiekunów, którzy po-

jawią się na Festiwalu. Wej-

ściówki do kina czekają na

tych, którzy będą najlepsi w

przygotowanych zabawach.

Na koniec imprezy odbędzie

się turniej drużynowy, a po

nim dekoracja, wręczenie

nagród i wspólne fotki.

Wszystkich serdecznie za-

praszamy.

OGŁOSZENIA DROBNE

❚ Kupię każdy samochód
osobowy i dostawczy,
Tel.: 660 476 276[100.83]

❚ Meble firmowe i na wy-
miar - Chorzowska 40, 
Tel. (32) 270-00-09, 
695-899-863

❚ NAPRAWA, pralek, ku-
chenek gazowo-elektr,
bojlerów, 784-247-509

R E K L A M A
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www.dzisiajwgliwicach.pl/ogloszenia
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SPRZEDAŻ  KUPNO WYNAJEM

tel.: 509 118 891

www.cdrn.pl

Policjanci zabrzańskiej dro-
gówki wystąpili do Dyrektora
Zarządu Dróg i Infrastruktury
Informatycznej o zmianę or-
ganizacji ruchu w okolicy
skrzyżowania ulicy De Gaulle'a
z ulicą Ślęczka. Konieczność
zmiany organizacji ruchu w
tym miejscu jest wynikiem po-
wstałych tam zdarzeń drogo-
wych. Proponowane zmiany
organizacji ruchu powinny
wpłynąć na poprawę głównie
osób pieszych, korzystających
w tym miejscu z przejścia dla
pieszych.
Wniosek o podjęcie prac nad
zmianą organizacji ruchu dro-
gowego został skierowany do
urzędu na początku maja. Na
dzień 12 maja wyznaczono po-
siedzenie Komisji Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego. W jej

trakcie policja zaproponowała
zmianę organizacji ruchu po-
legająca na ustanowieniu le-
wego pasa ruchu ulicy De Gaul-
le'a (patrząc w kierunku po-
łudniowym), pasem jedynie
do skrętu w lewo w ulicę Ślęcz-
ka, a także wprowadzenie „azyli
dla pieszych”. Wszyscy uczest-
nicy komisji BRD uznali za-
sadność wprowadzenia zmian.
Strona urzędowa zobowiązała
się do przeanalizowania poli-
cyjnego projektu oraz przygo-
towania własnych wariantów
rozwiązań. Posiedzenie Komisji
Bezpieczeństwa Ruchu Dro-
gowego zostało poprzedzone
wizją lokalną w terenie. Miej-
my nadzieję, że ewentualne
zmiany poprawią stan bezpie-
czeństwa w wyżej wymienio-
nym miejscu.

Zmiana ruchu

na De Gaulle'a?
Budujesz dom w Zabrzu?

Nie zapłacisz podatku

Kolejny raz okazało się, że sa-
morząd musi znaleźć pieniądze
na budowę DTŚ. Tym razem
dziura budżetowa wynika z
problemów na szczeblu cen-
tralnym. By zdobyć pieniądze
miasto musi wypuścić obligacje
o wartości 18 milionów złotych.
Radni zdecydowali się na ten
krok podczas majowej sesji

Rady Miasta. Pięciu wstrzy-
mało się od głosu, pozostali
zagłosowali za. Ostatnie za-
brzańskie odcinki "średniców-
ki", od ronda Sybiraków do
granicy z Gliwicami, powinny
zostać oddane do użytku naj-
później na początku lipca tego
roku. 

Znowu brakuje pieniędzy

na DTŚ

Związany od 20 lat z zabrzań-
ską policją mł.insp. Tadeusz
Stuchlik żegna się z jednostką.
Z dniem 1 czerwca dotychcza-
sowy komendant komisariatu
II w Zabrzu będzie pełnić obo-
wiązki I Z-cy Komendanta Po-
wiatowego Policji w Tarnow-
skich Górach. Młodszy inspek-
tor Tadeusz Stuchlik do służby
w Policji przyjął się w 1994
roku. Jego kariera zawodowa
wiodła go przez wydział pre-
wencji i wydział d/w z prze-
stępczością gospodarczą. Po
ukończeniu Wyższej Szkoły
Policji w Szczytnie objął sta-
nowiska kierownicze w za-
brzańskiej jednostce, będąc
komendantem komisariatów
I i V policji w Zabrzu, a od lis-

topada 2012 roku komendan-
tem komisariatu II policji
w Zabrzu. Przez wszystkie lata
służby cechowała go sumien-
ność, pracowitość i duże za-
angażowanie. Wiedzę i do-
świadczenie łączył z umiejęt-
nościami menadżerskimi, któ-
re nabył na Uniwersytecie Ślą-
skim w trakcie studiów pody-
plomowych. Komendant
Stuchlik jest nie tylko fachow-
cem w dziedzinie bezpieczeń-
stwa lecz również znakomitym
sportowcem. Zabrzańską ko-
mendę i miasto wielokrotnie
promował na arenach pływac-
kich całego świata. Życzymy
samych sukcesów na nowym
stanowisku pracy.

Na wniosek radnych Platformy
przyjęto uchwałę zwalniającą
na dziesięć lat z podatku od
nieruchomości właścicieli nowo
wybudowanych domów jed-
norodzinnych. Z tej możliwości
będzie można skorzystać już
w przyszłym roku, pod warun-
kiem, że budowa zostanie za-
kończona w 2014 roku i zo-
stanie złożony do Urzędu od-
powiedni wniosek. Pomimo,
że projekt uchwały przygoto-

wali radni opozycyjnej Plat-
formy to udało im się przeko-
nać pozostałych członków rady
i prezydent miasta, Przekony-
wali, że będzie to sposób na
zatrzymania zabrzan wypro-
wadzających się poza miasto.
Jednak zwolnienia podatkowe
dla ludzi, których stać na dom
nie rozwiążą problemu wylud-
niania się Zabrza jeśli dla zwy-
kłych mieszkańców nie będzie
tutaj pracy.

Awans komendanta.
Z Zabrza do Tarnowskich Gór

Seria wypadków

z tramwajami
W ubiegłym tygodniu doszło
w Zabrzu do kilku wypadków
z udziałem tramwaju. W rejonie
skrzyżowania ulicy Wolności
z ulicą Piotra Skargi usiłujący
przejść przez przejście dla pie-
szych 36-letni mężczyzna, zos-
tał potrącony przez tramwaj
linii nr 5. Poszkodowany został
przewieziony do szpitala. Tram-
waj jechał od strony centrum
Zabrza w kierunku Rudy Ślą-
skiej. Po przejechaniu skrzy-
żowania ulicy Wolności i Skar-
gi, na przejściu dla pieszych
tramwaj potrącił usiłującego
przejść tamtędy pieszego. Jak
później ustalono wymieniony
miał 2 promile alkoholu w or-
ganizmie. Policjanci z drogówki
ustalili, że pieszy został ude-
rzony bokiem tramwaju, a na-
stępnie upadł na chodnik.
Świadkowie zdarzenia jedno-
znacznie wskazali, że w chwili
kiedy doszło do wypadku na
sygnalizatorze świetlnym dla
osób pieszych zapalone było
czerwone światło. W potwier-
dzeniu wszystkich tych ustaleń
powinien także pomóc moni-
toring zainstalowany w tram-
waju, który w chwili wypadku
nadjeżdżał z przeciwnego kie-
runku. 

Brak ostrożności wynikający
z faktu rozmowy telefonicznej
podczas przechodzenia przez

torowisko, było prawdopodob-
ną przyczyną kolejnego wy-
padku. Do zdarzenia doszło
w okolicy skrzyżowania ulicy
Wolności z ulicą Trocera. Mło-
da zabrzanka przechodząc
przez torowisko, prowadząc w
tym czasie rozmowę przez te-
lefon komórkowy, nie zauwa-
żyła ruszającego tramwaju
i uderzyła w jego bok. W wy-
niku zdarzenia piesza doznała
złamania ręki. Zdarzenie to
spowodowało wstrzymanie ru-
chu tramwajowego na linii Za-
brze – Maciejów.

Natomiast przy ulicy Mako-
szowskiej wykoleił się tramwaj
linii nr 3. Do zdarzenia doszło
o godzinie 11.40 pomiędzy
osiedlem Janek a kopalnią Soś-
nica Makoszowy. Jadący w kie-
runku kopalni tramwaj linii nr
3 wykoleił się. Nikt z podróżu-
jących nie został ranny. Nie-
szczęśliwie do wykolejenia się
tramwaju doszło na przecięciu
ulicy Makoszowskiej, co spo-
wodowało zablokowanie ruchu
samochodowego. Policjanci za-
blokowali drogę wprowadzając
objazdy przez osiedle Janek
i ulicę Beskidzką. Służby zaj-
mujące się usuwanie skutków
zdarzeń z udziałem pojazdów
szynowych bardzo szybko po-
radziły sobie z przywróceniem
ruchu.

www.facebook.com/dzisiaj.w.zabrzu
)
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Od poniedziałku, 2 czerwca
Tramwaje Śląskie wchodzą
w kolejny etap remontu to-
rowiska przy skrzyżowaniu
ul. Zabrzańskiej i Łagiew-
nickiej. Kierowcy jadący z
Szombierek do centrum
będą mogli poruszać się tyl-

ko jednym, skrajnym pra-
wym pasem. Utrudnienia
czekają też na kierowców
jadących ul. Jagiellońską.
W poniedziałek rozpocznie
się remont torowiska na od-
cinku od ul. Moniuszki do
pl. Wolskiego. Nadal jednak

utrzymane będą dwa pasy
ruchu. Będzie można jechać
na wprost, pod wiadukt oraz
skręcać w lewo. Przypomi-
namy, że roboty drogowe
w Zamłyniu można ominąć
jadąc z Szombierek do cen-
trum przez Bobrek i Karb.

Około 80 wydarzeń znaj-
duje się w kalendarzu ob-
chodów 760-lecia lokacji
Bytomia. W tym trzy duże
imprezy muzyczne. Pierw-
sza potrwa od 18 do 22
czerwca. Mieszkańcy będą
się bawić na pl. Sobieskie-
go, gdzie wystąpią m.in.:
Enej, Ptasiowe Radio, Arka

Noego, Kasia Moś, Liber z
Natalią Szroeder, Kabaret
Młodych Panów i Kabaret
Rak. Miłośnicy opery będą
mogli wysłuchać najwięk-
szych hitów operowych w
wykonaniu solistów Opery
Śląskiej. Drugą odsłonę
Dni Bytomia zaplanowano
na ostatni weekend sierp-

nia. Wtedy też wystąpi le-
gendarna Wanda&Banda,
Ira, Vino, Rafał Brzozow-
ski, Afromental i Carran-
tuohill. Tydzień później,
bytomianie będą się bawić
przy muzyce takich wyko-
nawców jak: Video, Sylwia
Grzeszczak, Sami, Jacek
Stachurski i De Mono.

Tramwaje Śląskie
remontują torowiska

Policjanci z Bytomia dzięki

pomocy mieszkańców za-

trzymali 2 mężczyzn, którzy

uszkodzili zabytkowy „Szyb

Krystyna”.

27-latek i jego 40-letni ko-
lega odkręcali elementy
metalowej konstrukcji aby
je sprzedać na złom. Byto-
mianie usłyszeli już zarzuty

z ustawy o ochronie zabyt-
ków. Grozi im teraz do 5
lat wiezienia.Wczoraj rano
stróże prawa z komisariatu
w Szombierkach zatrzymali
dwóch zbieraczy złomu.
Mężczyźni rozbierali ele-
menty konstrukcyjne za-
bytkowego „Szybu Krysty-
na”. O przestępstwie tym
policję poinformowali

mieszkańcy. 27-latek i jego
40-letni kolega zostali za-
trzymani na gorącym
uczynku. Z ustaleń wynika,
że bytomianie chcieli sprze-
dać na złom metalowe ele-
menty zabytkowego szybu.
Mężczyźni usłyszeli już za-
rzuty z ustawy o ochronie
zabytków. Grozi im teraz
do 5 lat więzienia.

Z wyremontowanych holu i

tunelu podróżujący będą

mogli skorzystać juz w tym

miesiącu. Polskie Koleje Pań-

stwowe i Polskie Linie Kole-

jowe długo kazały czekać na

te zmiany.

A czekalibyśmy pewnie dłu-
żej gdyby nie zaangażowanie

samych mieszkańców. Spół-
ki zgodziły się w końcu
gruntownie wyremontować
dwa najbardziej zapuszczo-
ne miejsca bytomskiego
dworca: hol i przejście pod
peronami. Wymieniono już
okładziny ścienne, wyłożono
płyty na podłodze, zainsta-

lowano nowe drzwi i okna.
Niedługo pojawi się oświet-
lenie i nagłośnienie. W tu-
nelu trwa izolacja przęseł,
poprawiane są tynki ścian i
stropu, wymieniane balus-
trady i schody. Zakończenie
prac planowane jest na po-
łowę czerwca.

Złomiarze uszkodzili zabytek

Bytomski dworzec
prawie gotowy

Policjanci z Bytomia zatrzy-

mali kobietę, która znęcała

się nad swoim 10-letnim

synem. O przestępstwie

stróżów prawa poinformo-

wali sąsiedzi.

Teraz 32-latce grozi do 5
lat więzienia. W sobotę
rano mieszkańcy kamieni-
cy przy ulicy Czajkowskiego

powiadomili policjantów,
że z jednego z mieszkań
słychać krzyki i płacz dziec-
ka. Stróże prawa zastali
tam pijaną 32-latkę i jej
znajomego oraz 10-letniego
syna kobiety. Matkę, która
miała ponad 2 promile al-
koholu w organizmie za-
trzymano, a chłopiec trafił
do bytomskiego domu

dziecka. Śledczy z komi-
sariatu w Szombierkach
ustalili, że kobieta znęca
się nad swoim synem od
ponad 2 lat. 32-latka usły-
szała już zarzut. Za to prze-
stępstwo grozi jej do 5 lat
więzienia. Teraz o dalszym
losie chłopca zdecyduje sąd
rodzinny.

Od 2 lat znęcała się nad dzieckiem

Potrójne urodziny. 
Bytom świętuje 760-lecie

Decyzja zapadła. Kato-
wicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna zostanie
rozszerzona o tereny
leżące w Bytomiu.

W sumie do strefy włączo-
no teren o wielkości niemal
350 hektarów powiększa-
jąc tym samym jej teren
do 2237 hektarów. To
działki znajdujące sie na
terenie 9 śląskich gmin:
Bytomia, Bierunia, Częs-

tochowy, Dąbrowy Górni-
czej, Gliwic, Myszkowa,
Piekar Śląskich, Świętoch-
łowic i Tychów. W Bytomiu
do strefy został włączony
teren dawnej kopalni Po-
wstańców Śląskich. To bar-
dzo dobra widomośc dla
mieszkańców. Miasto bę-
dzie miało teraz szanse na
przyciągnięcie inwestorów,
którzy stworzą miejsca
pracy.
Powstanie strefy w Gliwi-

cach i przyciągnięcie in-
westora strategicznego ja-
kim był General Motors
stało się przed laty pod-
stawą dynamicznego roz-
woju tego miasta. 
Firma Skanska za 17 mln
zł unijnego dofinansowa-
nia zbuduje tam drogi wraz
oświetleniem, sieć elek-
tryczną i wodociągową, ka-
nalizację deszczową, sani-
tarną i teletechniczną.

Strefa Ekonomiczna
większa o Bytom
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Urząd Miasta zlecił wyko-
nanie kopii XVIII-wiecznej
figurki świętego Jan Nepo-
mucena, która stała do tej
pory na skrzyżowaniu ulic
Strzeleckiej i Poprzecznej.
Nowa figura trafi wkrótce
na swoje miejsce, stara  zos-
tała w miejskim muzeum.
Pochodzący najpewniej
z okolic 1713 roku „Nepo-
muk” stał  najpierw przy
cmentarzu przy kościele pw.
św Piotra i Pawła, pod ko-
niec wieku XIX czyli po zlik-
widowaniu nekropolii po-
darowany został właścicie-
lowi kamienicy po drugiej
stronie centrum miasta.
Wykonana z drewna lipo-
wego figura ostatnią reno-
wację przeszła w 1958 roku,
od tego czasu mocno na-
gryzł ją ząb czasu.
Na to, że Nepomuk wymaga
naprawy albo nawet wy-
miany zwrócił uwagę Wal-
demar Musioł ze Stowa-
rzyszenia Miłośników Ziemi
Tarnogórskiej.
- Koszt wykonania kopii to

około 10 tysięcy złotych –
wylicza Aleksander Kał-
ka, naczelnik miejskiego
Wydziału Gospodarki Lo-
kalowej, który administruje
budynkiem, w jaki wkom-
ponowana była i wkrótce
znowu będzie rzeźba. 
Zanim figura wróci na swoje
miejsce, konieczne jest jed-
nak odnowienie umieszczo-
nego w fasadzie sklepienia.
Przed tygodniem w kościele
pw. Piotra i Pawła poświę-
cono już kopie, w tarnogór-
skim muzeum odbyło się
przy tej okazji spotkanie
historyczne.
– Święty Nepomucen szcze-
gólnie czczony był na Śląs-
ku, dlatego w cały regionie
doliczono się aż 2,5 tysiąca
jego figur – mówiła w swo-
im poświęconym kultowi
świętego Zofia Krzykows-
ka, dyrektorka muzeum. -
Na ziemi tarnogórskiej jest
ich około dwudziestu dla-
tego cieszy fakt, że nie zni-
kają, ale – szczególnie te
najstarsze – są odnawiane.

Święty Nepomucen nowy, ale jak stary  
Sportowcy z Tarnowskich Gór
odnoszą sukcesy niemal w
każdej dyscyplinie. — Wszyst-
ko to dzięki ciężkiej pracy
i coraz lepszym warunkom
do uprawiania sportu – prze-
konywał burmistrz Arka-
diusz Czech podczas do-
rocznej gali wskazując, że
w ostatnim czasie w mieście
powstało dziewięć boisk wie-
lofunkcyjnych, boisko do ho-
keja na trawie, dwa Orliki,
dwa boiska do siatkówki, ska-
tepark, plac do street worko-
ut'u, stadion Gwarka z peł-
nowymiarową bieżnią spor-
tową. Obecnie przy Parku
Wodnym powstaje hala spor-
towa. – W Karate Kyokushin
tradycyjnie nastąpił wysyp
medali w szczególności na-
leży przypomnieć sukcesy
podopiecznych trenerów
Bogdana Lubosa, Krzysztofa
Habraszki, Lubomira Sta-
siaka i Krzysztofa Płonki
z TKS Karate - wymieniał

Janusz Wtorek z miejskie-
go Wydziału Edukacji, Sportu
i Turystyki - Dobrą passę ma-
my także w kajakarstwie. Mó-
wiąc o judo i ju-jitsu trzeba
wspomnieć przede wszystkim
o sukcesie Dominika Majow-
skiego. Kolejny udany sezon
należy też do tenisistów sto-
łowych. Jesteśmy znani z suk-
cesów także w hokeju na tra-
wie, siatkówce, piłce nożnej,
szachach i pływaniu. W czasie
gali najlepszych tarnogór-
skich  sportowców  uhonoro-
wano nagrodami i stypendia-
mi.  Podczas gali wręczono
również puchary zwycięzcom
XVIII  Spartakiady Dzielnic.
Ubiegłoroczna edycja odbyła
się pomiędzy czerwcem a lis-
topadem. Po 8-miu latach
w historii rozgrywek w kla-
syfikacji łącznej wygrała po-
nownie Dzielnica Śródmie-
ście-Centrum a kolejne miejs-
ca zajęły Sowice i Bobrowniki
Śląskie - Piekary Rudne. 

Tarnogórscy sportowcy
nagrodzeni 

Od 19 maja do 16 czerwca
w Wydziale Architektury
w pokoju nr 50 (budynek
przy ul. Sienkiewicza 2)
w godzinach od 9.00 do 15.00
wyłożony jest projekt Stu-
dium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania prze-
strzennego na obszarze całej
Gminy Tarnowskie Góry wraz
z prognozą oddziaływania na
środowisko.
Przypominamy, że studium

uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania prze-
strzennego, najczęściej okre-
ślane jako studium uwarun-
kowań lub studium to akt

sporządzany dla obszarów
całej gminy, który określa jej
politykę przestrzenną. Stu-
dium nie jest aktem prawa
miejscowego, a więc nie może
być podstawą do wydania de-
cyzji administracyjnych. Ich
wydawanie odbywa się na
podstawie miejscowych pla-
nów zagospodarowania prze-
strzennego, które wynikają
właśnie z zapisów studium.
Informujemy, że uwagi do
wyłożonego Studium można
składać do 7 lipca. Z treścią
ogłoszenia można się zapo-
znać pod adresem:
http://bip.tarnowskiegory.pl

Adam Dygudaj, Grzegorz
Spałek, Adam Gruca, Ra-
fał Adamczyk, Dawid
Czornyj i wielu innych stra-
żaków otrzymało 23 maja
w Pałacu w Rybnej gratulacje
z rąk burmistrza Arkadiu-
sza Czecha. To nie wszyst-
ko. Burmistrz przygotował
także prezenty dla ochotni-
czych i powiatowych służb
ratownictwa pożarowego –
dla OSP Pniowiec 405 tysięcy
złotych dotacji na zakup śred-
niego wozu bojowego z wy-

posażeniem a dla Komendy
Powiatowej Straży Pożarnej
w Tarnowskich Górach pro-
mesę przekazania gruntów
pod budowę nowej siedziby.
W tym roku Dzień Strażaka
był wyjątkowo udany. 

- W ocenie społecznej Straż
Pożarna ma najlepszą opinię
wśród służb mundurowych.
Jest to zawód zaufania spo-
łecznego, życzę Państwu wie-
le satysfakcji z pracy – gra-
tulował druhom burmistrz. 

W sobotę, 7 czerwca, pomię-
dzy godz. 9.00 a 14.00 w Urzę-
dzie Miejskim w Tarnowskich
Górach będzie można załatwić
wszystkie sprawy a przy okazji
zobaczyć miejsce pracy urzęd-
ników „od kuchni”. Tego dnia
w Ratuszu i budynku przy ul.
Sienkiewicza będzie można od-
wiedzić  m.in. wydział archi-
tektury, ochrony
środowiska, gospodarki loka-
lowej,  gospodarki nierucho-

mościami, finansowy wraz
z kasami oraz gospodarki miej-
skiej.– Nasi pracownicy udzielą
odpowiedzi na pytania doty-
czące m.in. budowy kanalizacji,
zagospodarowania przestrzen-
nego, meldunków, dopłat,
opłat, podatków, programów,
mieszkań, lokali oraz gospo-
darki odpadami komunalnymi,
przyjmą też wnioski i opłaty  -
informują tarnogórscy urzęd-
nicy dodając, że tego dnia czyn-

ne będzie także biuro gospo-
darki rynkowej , zespół ds. rea-
lizacji projektu budowy kana-
lizacji, urząd stanu cywilnego
i spraw obywatelskich oraz
miejski pełnomocnik ds. uza-
leżnień. Urzędowe sprawunki
to jednak nie wszystko, co cze-
kać będzie na gości Dnia
Otwartego Urzędu w sobotę.
Ciekawscy będą mogli zwiedzić
gabinet burmistrza, salę sesyjną
oraz zamknięty zwykle strych

zabytkowego obiektu.
Być może największą atrakcją
będą pokazy archiwalnych
zdjęć, filmów i urzędowych do-
kumentów oraz wizyta w ga-
binecie urzędnika z czasów
PRL oraz pokaz tarnogórskich
strojów historycznych.
- Dla dzieci mamy też konkursy
z nagrodami oraz zabawy takie
jak test w alko goglach – in-
formuje Beata Zielonka, rzecz-
nik tarnogórskiego Ratusza.

Strażacy z awansami
i dodatkową kasą

Projekt studium
do wglądu

Tarnogórscy urzędnicy otwierają drzwi w sobotę!

nowego poświęcono w kościele pw. Piotra i Pawła. wkrótce trafi na
opuszczone po zabytkowej figurze miejsce.

Stary Nepomuk został w muzeum,

W zabytkowej sali sesyjnej zwykle urzędują radni, w sobotę zobaczyć będzie można w niej stare zdjęcia, filmy i urzędowe pamiątki.
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Horoskop

W tym tygodniu
imieniny obchodzą

Baran 21.03-20.04
Zamiast brnąć w komedię pomyłek
szybko się wycofaj. Niewiele stra-
cisz.  Oszczędzisz  przynajmniej
swoje nerwy. A jeśli o nie chodzi,
są w coraz gorszym stanie.

Byk 21.04-20.05
Zaostrzaj apetyt na więcej. Totalna
zmiana zajęcia jest kiepskim po-
mysłem. Bądź wierny biznesowi,
który dał ci spore apanaże. Lojal-
ność  także dotyczy małżeństwa.

Bliźnięta 21.05-21.06
W pracy awantura wisi w powiet-
rzu.  Nie  udowadniaj  z  uporem
maniaka,  że  to  ty  masz  rację.
Przeciwnik  jest  innego  zdania.
Nie  ustąpi.  Ku  twojemu  zasko-
czeniu inni go poprą.

Rak 22.06-22.07
Nie igraj z ogniem. Działania na
krawędzi  zdrowego  rozsądku
mogą  być  bolesne  w  skutkach.
Obracając  dużą  gotówką  sporo
ryzykujesz.

Lew 23.07-23.08
Nie możesz liczyć na zrozumienie
otoczenia. Także i nerwy rodziny
wystawiasz na ciężką próbę. Uwa-
żaj, bo w domu to może spowo-
dować poważną konfuzję.

Panna 24.08-22.09
Z takiego niezadowolonego pra-
cownika firma niewiele ma. Tylko
radość i zapał generują zyski. Zaj-
mij się tym, co cię będzie pasjo-
nować  i  rozwijać.  W  niedzielę
spotkaj się z przyjaciółmi.

Waga 23.09-23.10
Twój organizm może nie nadążyć
za  ogromnymi  ambicjami.  Stres
już  powalił  niejednego  osiłka.
Zwolnij tempo, by nie narazić się
na problemy kardiologiczne.

Skorpion 24.10-22.11
Możesz  obecnie  borykać  się  ze
spadkiem  nastroju  i  motywacji.
To na szczęście okres przejściowy.
Teraz raczej rozszerzaj swoje po-
letko działań. Doceń to, co masz. 

Strzelec 23.11-21.12
Ten tydzień może być dla ciebie
trudny. Tym razem ryzykowne po-
sunięcia, które są wpisane w two-
ją naturę mogą zakończyć się stra-
tami. Jeszcze raz wszystko prze-
myśl.

Koziorożec 22.12-20.01
Ostatnio do pracy  idziesz w mi-
norowym  nastroju.  I  to  zajęcie
okazało się mało satysfakcjonujące.
Postaw na praktycyzm. Pracować
trzeba dla chleba, a także by spła-
cać zaciągnięte kredyty.

Wodnik     21.01-19.02
Nieżyczliwe osoby tylko czekają
aż  powinie  ci  się  noga.  Nie  ma
sensu dostarczać im takiej satys-
fakcji.  Najlepszym  patentem
na sukces będzie trzymanie wszyst-
kich w napięciu. 

Ryby 20.02-20.03
Wiosna dostarczyła ci energetycz-
nego  kopa.  Masz  wystarczający
napęd,  by  pracować  za  trzech.
Mierz jednak siły na zamiary. Na
pewno dopniesz swego.

 Marianna (poniedziałek)
— jest samodzielna, niezależna, zde-
cydowana oraz pracowita. Ma ciężki
charakter i współżycie z nią nie jest
proste. Jest zazdrosna, wrażliwa, ła-
two ją zranić i obrazić. Marianna
bywa wybuchowa i zbyt szybko ocenia
innych ludzi. Bardzo ważna jest dla
niej tradycja oraz wykształcenie. Jest
osobą skrytą, raczej mało towarzyską,
nie lubi ujawniać swoich myśli i
uczuć. 

 Leszek (wtorek)
— to człowiek porządny, stateczny,
zaradny, pracowity oraz gospodarny.
Kocha żonę, lubi dzieci, dba by wy-
rosły na dobrych, wykształconych
ludzi i prawdziwych patriotów. Leszek
nie uznaje rozwodów. Rodzina i praca
są dla niego najważniejsze, nie inte-
resują go znajomości oraz towarzy-
stwo. Jeśli zdarza mu się bywać na
przyjęciu, to tylko z grzeczności.

 Karol (środa)
— to człowiek szlachetny, kulturalny,
inteligentny, który dobrze wychowuje
swoje dzieci. Jest bardzo związany z
rodziną i domem. Jest konserwatystą.
Chętnie udziela rady i pomocy innym,
można zawsze na nim polegać. Karol
jest życzliwą i pogodną osobą.

 Waleria (czwartek)
— to kobieta rozsądna, spokojna i
zrównoważona. Konsekwentnie zmie-
rza do celu i potrafi pokonywać trud-
ności losu. Jest niezależną od innych
indywidualistką, która lubi chodzić
własnymi ścieżkami. Jest dumna ze
swojej pracowitości. Waleria jest
zwolenniczką emancypacji kobiet, a
także dobrego wychowania dzieci
poprzez pracę. 

 Paulina (piatek)
— 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.

 Wiesława (sobota)
— to kobieta zaradna, twórcza, stale
poszukująca nowych wyznań i wra-
żeń. Lubi zmieniać otoczenie, ulep-
szać otaczający ją świat, co wynika
m.in. z cechującej ją potrzeby po-
zostawienia po sobie czegoś trwałego
i nieprzemijalnego, nawet jeżeli miał-
by to być jedynie remont domu.

Uczucie głodu skłania nas

do poszukiwania jedzenia.

Jest to naturalny sposób

sygnalizowania przez orga-

nizm potrzeb, które oczy-

wiście należy zaspokoić.

By odżywiać się racjonalnie
należy jednak odróżniać
głód od apetytu. Zdarza
się, że mimo uczucia syto-
ści, mamy na coś apetyt
(ochotę). Wtedy zaspoka-
jamy zachciankę, a nie
uczucie głodu. Bywa też
tak, że mimo głodu, brak
nam apetytu.

Organizm odczuwa głód
na kilka sposobów, odbie-
rając różne bodźce
 Sygnały motoryczne -

burczenie w brzuchu
to objaw obkurczenia
żołądka, zaś rozciąg-
nięcie przez wypełnia-
jący pokarm daje uczu-
cie sytości

 Sygnały metaboliczne
Niski poziom glukozy

we krwi
Wysoki poziom wol-

nych kwasów tłusz-
czowych we krwi

Spadek poziomu ami-
nokwasów we krwi

 Sygnały hormonalne
 Sygnały termiczne -

gdy jest nam zimno,
częściej mamy ochotę
na jedzenie, zaś gdy

panuje upał lub mamy
gorączkę nie mamy
apetytu.

Jeśli jesteśmy na diecie od-
chudzającej, warto zwracać
uwagę na te czynniki, by
efektywnie zaspokajać
uczucie głodu. Odchudza-
nie przez głodzenie nie jest
dobrym wyjściem.
Sposoby które pozwolą
nam szybciej wywołać
uczucie sytości to m.in.:
 Stosowanie produktów
bogatych w błonnik np.
razowe pieczywo, grube
kasze lub dodatek otrę-
bów do posiłków. Pomo-
gą one wypełnić żołądek
dostarczając niewielkiej
ilości kalorii.
 Spożywanie odpowied-
niej ilości płynów (mini-

mum 2 l), dzięki którym
błonnik zawarty w pokar-
mie pęcznieje i wypełnia
układ pokarmowy
 Dbanie o to, by co 3-4
godziny zjeść posiłek, tak,
by zapobiegać „wilczemu
apetytowi” który jest na-
stępstwem głodzenia.
 By uciszyć metabolicz-
ne sygnały głodu należy
spożywać posiłki które
dostarczą zarówno węglo-
wodanów, białek i tłusz-
czy w odpowiednich pro-
porcjach.
 Warto także zwrócić
uwagę na temperaturę
posiłków. Zwykle pokar-
my ciepłe dają uczucie sy-
tości szybciej, niż te poda-
wane na zimno.

Katarzyna Larysz

magister dietetyk

Chcesz skorzystać
z usług dietetyka?

zadzwoń:

504 032 999

Dietetyk radzi

Skąd bierze się głód?

tel. 32- 332 50 96
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