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Marek Waniewski, nowo
wybrany radny Prawa i Spra-
wiedliwości jeszcze przed
Świętami trafi za kratki. Po-
stanowieniem Sądu Rejo-
nowego w Gliwicach spędzi
za nimi dokładnie... jeden
dzień.

Powód? Waniewski jechał
na rowerze dworcowym
tunelem. Został zatrzyma-
ny przez sokistę, który po-
stanowił ukarać go man-
datem w wysokości 30 zło-
tych. Waniewski przyjęcia
mandatu odmówił, twier-
dząc, że zakazu jazdy na
rowerze w tym miejscu nie
ma. Chciał skorzystać
z możliwości przedstawie-
nia przed sądem swoich
racji. Sęk w tym, że roz-
prawa odbyła się bez jego
udziału. Radny utrzymuje,
że zawiadomienia o ter-
minie rozprawy nie otrzy-
mał. O wymierzonej karze
także nie wiedział - do dzi-

siaj nie zapłacił mandatu.

W końcu jednak wyrok do
niego dotarł - po dwóch
latach ten sam sąd wydał
postanowienie, zgodnie
z którym radny ma się sta-
wić 17 grudnia w areszcie
śledczym przy ul. Wieczor-
ka. W postanowieniu sądu
czytamy: „Sąd postanawia

zarządzić wykonanie kary

1 (słownie: jeden) dni

aresztu w zamian za

grzywnę w wysokości

30,00 złotych wymierzo-

ną przez Sąd Rejonowy

w Gliwicach orzeczeniem

z dnia 07/12/2012 r. w spra-

wie IX W 1765/12 przyj-

mując, że jeden dzień

aresztu jest równoważny

kwocie 30,00 złotych”.

Marek Waniewski na swo-
im profilu na Facebooku
zapowiada, że karę odbę-
dzie. Do aresztu stawi się
17 grudnia w samo połu-

dnie, zapewne w asyście
znajomych i sporej grupy
dziennikarzy. Najbardziej
absurdalne w całej tej sy-
tuacji wydaje się uzasad-
nienie sądu, który umiesz-
cza człowieka w areszcie
z powodu mandatu w wy-
sokości 30 złotych uznając,
że należność z tego tytułu
jest zbyt mała by egzekucja
komornicza była celowa. 

To pierwsza kadencja Mar-
ka Waniewskiego. Nowy
radny jest członkiem Pra-
wicy Marka Jurka. Prowa-
dzi Gliwicki Klub Frondy,
gdzie od 2010 r. organizuje
dla mieszkańców wykłady
otwarte, kursy edukacyjne,
koncerty itp. Zorganizował
m.in. cykl wykładów Aka-
demia Rodziny oraz Gli-
wicki Marsz Dla Życia i Ro-
dziny. Od 2011 jest prze-
wodniczącym zarządu Ra-
dy Osiedla Zatorze. 

Za 30 zł
skazany na areszt

Zawracających na DK88 nagrają kamery!

Wiadukt na DK 88 w sąsiedz-
twie Centrum Handlowego
Arena został oddany do użyt-
ku w październiku 2014. Po
blisko dwóch latach remontu
kierowcy z radością zaczęli
znowu jeździć tą trasą. Nie-
stety, radość szybko przero-
dziła się w utrapienie zarówno
samych kierowców, jak i po-
licjantów i Zarządu Dróg Miej-
skich. Okazało się bowiem, że
część zmotoryzowanych jeździ
na pamięć i zawraca na po-
dwójnej ciągłej próbując do-
stać się krótszą drogą na ul.
Kozielską. To poskutkowało
całą serią wypadków i pre-
tensjami kierowców pod ad-
resem ZDM o złe oznakowanie
i policji o brak należytej kon-

troli i ścigania „pomysłowych”
kierowców.
Zarząd Dróg Miejskich po-
stanowił więc zareagować
i uruchomił w ubiegłym ty-
godniu system monitoringu
w kłopotliwym rejonie. Obraz
z systemu trafia zarówno do
Zarządu Dróg Miejskich jak
i Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach. 

Uruchomienie systemu ma
przede wszystkim działanie
prewencyjne, motywujące kie-
rowców do prawidłowych za-
chowań na drodze. Monitoring
umożliwi również policji prze-
prowadzenie postępowań
o ukaranie kierowców łamią-
cych prawo o ruchu drogowym.

System monitoringu, który
pojawił się na DK 88 to sprzęt
najnowszej generacji. Pozwala
na realizowanie zbliżeń z du-
żej odległości, także w porze
nocnej.

Oprócz tego, na DK 88 wzmo-
żone działania prowadzą bez-
ustannie gliwiccy policjanci,
którzy zarówno w radiowo-
zach, jak i nieoznakowanych
samochodach pełnią służbę
w pełnym wymiarze czasu. In-
formacje o funkcjonującym
systemie wizyjnym, umiesz-
czone będą na tablicach
zmiennej treści na terenie
miasta oraz przekazywane
przez CB-radio.

➽➽ ze str.➊
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Studentom Wydziału Budownictwa wy-
chodzącym z zajęć w piątek 12 grudnia
ukazał się dosyć niecodzienny widok.
W niedawno co uruchomionej fontan-
nie w ciągu ul. Akademickiej utkwił
Polonez. Widok o tyle ciekawy, że fon-
tanna zbudowana jest w taki sposób,
że pióropusze wody tryskają z poziomu
ziemi a cała infrastruktura zabudowana
jest pod ziemią. Wyglądało to więc tak,
jakby samochód po prostu zapadł się
pod ziemię. Jak się okazało, panowie

posypujący deptak solą postanowili
skrócić sobie drogę, czego nie wytrzy-
mała konstrukcja, na której ułożone
są granitowe płyty będące deptakiem
i jednocześnie pokrywą fontanny. 
Naprawą zajmie się Przedsiębiorstwo
Remontów Ulic i Mostów, które fon-
tannę wybudowało. Trwa wycena strat.
Wiadomo, że koszty pokryje firma,
która na zlecenie Politechniki Śląskiej
zajmowała się posypywaniem solą te-
renów uczelni.

Wilcze Gardło ma plac zabaw i siłownię

Ten skrót się nie opłacał

Mieszkańcy Wilczego Gardła
mogą się już cieszyć nowym
miejscem spotkań i zabaw. Na
skrzyżowaniu ulic Magnolii
i Orchidei oddano do użytku
doskonale zagospodarowany
skwer.
Zadaniem projektantów było stwo-
rzenie takiego miejsca, które wyko-
rzystywałoby naturalne ukształtowa-
nie terenu i zapewniało przestrzeń
zarówno dla osób aktywnych, jak i
takich, które szukają ciszy i spokoju.
Przy alejce prowadzącej od ul. Mag-
nolii ustawiono więc dwa stoły do
gry w szachy, a kawałek dalej „si-
łownię pod chmurką”. Można na
niej skorzystać z orbitreka, podwój-
nego twistera oraz stanowisko do
treningu mięśni klatki piersiowej.
We wszystkich miejscach związanych

z aktywnością fizyczną ustawiono
wieszaki, na których można zostawić
torbę lub ręcznik. 
W centralnym punkcie skweru usta-
wiono stół do tenisa a przy nim tab-
licę do zapisywania wyników. Teren
został również przygotowany pod
organizację w przyszłości wszelakich
festynów i imprez wymagających
ustawienia sceny – tam stanęła ko-
lorowa widownia.
Dzieci najbardziej ucieszą się z placu
zabaw przystosowanego również dla
dzieci niepełnosprawnych. Znajdą
tam huśtawki, kiwaki, piaskownicę
czy karuzele. Już tej zimy najmłodsi
będą mogli przetestować górkę sa-
neczkową, wokół której w cieplejszych
miesiącach roku na specjalnej ścieżce
będą mogli poszaleć rolkarze.
Cały projekt kosztował 467 tys. zł. F
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Palmiarnia zielona także na zewnątrz
Zaprojektowany w oldschoolowym
stylu szyld emituje zielone światło,
co podkreśla charakter miejsca, w
którym został zamontowany. To ko-
lejny element tzw. Masterplanu dla
Gliwic, czyli przemyślanej polityki
mającej na celu nie tylko uporząd-
kowanie struktury oświetlenia miasta,
ale również nadanie mu charakteru
i klimatu. Innym światłem będą pod-
świetlone np. obiekty architektoniczne
w rejonie Starego Miasta, które zys-
kają ciepłą barwę, przez co podkre-
ślony zostanie ich zabytkowy cha-
rakter, inną zaś np. główne arterie
miasta. Przykładem już jest ul.
Pszczyńska, gdzie zainstalowano nowe
reflektory LED o zimnej barwie, dzięki
czemu zwiększyło się natężenie świat-
ła, a komfort jazdy uległ zdecydowanej
poprawie. Ogólny zamysł koncepcji
jest taki, by odróżnić część wewnętrz-
ną miasta (centrum) od części ze-
wnętrznej(osiedla). Ma to zwiększyć
bezpieczeństwo mieszkańców i pod-
kreślić równowagę pomiędzy strefą
pracy i strefą wypoczynku.

Gliwicka Palmiarnia od lat jest
oczkiem w głowie Miejskiego Za-
kładu Usług Komunalnych i powo-
dem do dumy. Nie bez powodu –
to obiekt o bogatej historii. Powstał
w 1880, rozbudowany został w roku
1924 z okazji wystawy roślin egzo-
tycznych. Po wielu latach działal-
ności z powodu złego stanu tech-
nicznego Palmiarnia została w 1985
roku zamknięta i gruntownie zmo-
dernizowana. W 2012 roku otwarto
pawilon akwarystyczny, który okazał
się hitem. W jego skład wchodzą
cztery potężne akwaria, z których
największy ma pojemność 60 tys.
litrów. Akwaria zostały podzielone
ze względu na rejony świata, z któ-
rych pochodzą żyjące w nich stwo-
rzenia. Znajdziemy tu okazały za-
równo z Amazonii, Tanganiki, rzek
Azji południowo-wschodniej, jak i
rzek polskich.
W tej chwili w Palmiarni zobaczyć
możemy m.in. okazy palm, które
skończyły już 120 lat, oraz wiele
innych, unikatowych roślin. 

W poniedziałek 15 grudnia został
zamknięty fragment  ul. Zwycię-
stwa na odcinku od ul. Dubois
do ul. Fredry. Na czas przebudowy
układu drogowego, która potrwa
do listopada 2015 wyznaczone
zostały objazdy. Wszystko to zwią-
zane jest z budową blisko półki-
lometrowego tunelu, który będzie
przebiegał właśnie pod ulicą Zwy-
cięstwa. Będzie on częścią odcinka
G2 Drogowej Trasy Średnicowej,
który przebiegać będzie od ul.
Kujawskiej przez centrum miasta
aż do Drogi Krajowej nr 88. Nie-
dawno – 8 grudnia – zamknięto
już fragment ul. Częstochowskiej
od Al. Przyjaźni do ul. Jagiellońskiej.
Teraz czas na ul. Zwycięstwa.

Objazd dla kierowców porusza-
jących się w kierunku ul. Boha-
terów Getta Warszawskiego po-
prowadzony zostanie ulicami
Strzody, Konarskiego i Jagielloń-
ską. Ci, którzy jadą w kierunku
ul. Wyszyńskiego poprowadzeni
zostaną objazdem przez ul. Dwor-
cową, gdzie pod koniec listopada
przełożono ruch na nową jezdnię
będącą częścią przyszłego układu
drogowego w tym rejonie. Miesz-
kańcy ul. Zwycięstwa i ulic przy-
legających będą mieli zapewniony
dojazd do swoich posesji.

Zmiany czekają również rozkłady
jazdy i trasy komunikacji miej-

skiej. Dotyczy to dwóch linii, które
jeżdżą ul. Zwycięstwa – A4 i 224.
Linia A4, która na co dzień kur-
suje od Gliwickiego Teatru Mu-
zycznego w kierunku zajezdni te-
raz skręcać będzie z ul. Zwycię-
stwa w ul. Wyszyńskiego, następ-
nie ul. Strzody i Wrocławską –
tu zatrzymywać się będzie na
przystanku „Gliwice Częstochows-
ka” , następnie  ul. Konarskiego,
Jagiellońską, Mitręgi, Piwną do
Placu Piastów i dalej dotychcza-
sową trasą.
Natomiast linia 224, którą doje-
chać można do Centrum Onko-
logii, pojedzie od Placu Piastów
ulicami: Dworcową, Kłodnicką
i Wybrzeże Armii Krajowej,
a w drodze powrotnej dotych-
czasową trasą, czyli ulicami: Sien-
kiewicza, Dubois, Śliwki, Toszecką
do Placu Piastów.
W związku ze zmianami w trasach
kursowania powyższych linii
zmienią się również ich rozkłady
jazdy. Szczegółowe informacje
dostępne są na przystankach au-
tobusowych oraz na stronie
www.kzkgop.com.pl

Jeśli chodzi o ruch pieszych to
zostanie on utrzymany przez cały
czas trwania robót – wyznaczone
zostaną przejścia pozwalające na
poruszanie się ul. Zwycięstwa
nad budowaną DTŚ.

do listopada 2015 jeździmy objazdem
Zamknięcie ul. Zwycięstwa

ul.Zwycięstwa

zamknięcie

od�15.12.2014

objazdy

ul.�Wyszyńskiego

ul.�Strzody

ul.�Dworcowa

ul.�Konarskiego

ul.�Jagiellońska

ul.�Boh.Getta

Warszawskiego

ul.Częstochowska

zamknięta

od�8.12.2014
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Infrastruktura lodowiska
przy pływalni Olimpijczyk
jest już gotowa na przyjęcie
łyżwiarzy. Jak zapewnia
MZUK lodowisko zacznie
funkcjonować jak tylko wa-
runki atmosferyczne na to
pozwolą. 
W ciągu tygodnia lodowisko
będzie czynne od 12.00 do
20.00, w weekendy nato-

miast od 10.00 do 20.00.
Przygotowano również at-
rakcje dla najmłodszych.
Hitem poprzedniego sezonu
był pingwin, który pomagał
dzieciom w nauce. W tym
roku dołączy do niego para
sympatycznych misiów. Do-
datkowo z myślą o dzieciach
w okresie ferii lodowisko
będzie czynne dłużej –

pierwsza ślizgawka w ciągu
tygodnia będzie rozpoczy-
nać się już o godz. 10.00.

Lodowisko PIRUET cieszy
się ogromnym zaintereso-
waniem mieszkańców Gli-
wic. W ubiegłym sezonie
odwiedziło je ponad 9000
osób

Bagatela, najstarsza działa-
jąca w Gliwicach restauracja
niedługo przestanie funk-
cjonować w lokalu przy ul.
Matejki. Choć lata swojej
świetności ma już naprawdę
dawno za sobą, a wystrój
przypomina muzeum PRL,
to wciąż cieszy się, może nie
popularnością ale na pewno
sentymentem wielu gliwi-
czan. To tam od lat organi-
zowali rodzinne przyjęcia
okolicznościowych; wesela,
komunie, styp, rocznice. Ba-
gatela świadczyła także usłu-
gi cateringowych dla firm i
osób prywatnych. 

- Z końcem października
pracownicy otrzymali wy-
powiedzenia, restauracja bę-
dzie funkcjonować najpraw-
dopodobniej do końca stycz-
nia 2015 roku. - dowiedzie-
liśmy się od kierownika res-
tauracji. Te informacje po-
twierdza Stanisław Kubit,

przewodniczący rady nad-
zorczej "Społem" PSS w Gli-
wicach. - Budynek, w któ-
rym mieści się restauracja
przeszedł postanowieniem
sądu na własność miasta.
Po prostu "Społem" nie po-
trafiło udokumentować swo-
ich praw do niego - w po-
przednim ustroju działało
to inaczej, potem nikt nie
pomyślał i teraz, choć miasto
nie do końca tego chciało
to musiało budynek przejąć.
- tłumaczy Kubit.

W związku ze stratą nieru-
chomości pojawił się nowy

koszt - czynsz. Wzrost wy-
datków sprawił, że dalsze
prowadzenie działalności
gastronomicznej w tym
miejscu i formie przestało
być opłacalne. Dlatego do
końca stycznia "Społem" za-
mierza lokal opuścić. Miasto
prawdopodobnie będzie
próbowało go sprzedać lub
wynająć. Czy znajdzie się
chętny i czy będzie konty-
nuował działalność restau-
racji? Tego nie wiadomo,
najprawdopodobniej przyj-
dzie nam się z Bagatelą po-
żegnać na zawsze.

Akwarium z telewizora, grill z bębna pralki
Recykling to nie tylko moda. W czasach kiedy śmieci produkujemy coraz więcej recykling stał
się już koniecznością. Dlatego też pojawia się coraz więcej miejsc i inicjatyw promujących takie
wykorzystanie rzeczy pozornie bezużytecznych.
Jedno z takich miejsc po-
wstało w Gliwicach – Cen-
trum Edukacji Ekologicznej
Łabędź w Łabędach. Głów-
nym celem Centrum jest
praktyczna edukacja dzieci
i młodzieży szkolnej w za-
kresie recyklingu oraz gos-
podarki odpadami. W cen-
trum będą odbywały się
warsztaty i szkolenia. Or-
ganizatorzy chcą również
prowadzić działania służące
aktywizacji do właściwego
postępowania z elektro-
śmieciami. Będą również
organizowane wydarzenia
ekologiczne.

Na otwarciu zaprezentowa-
no przykłady praktycznego
wykorzystania m.in. bębna
pralki automatycznej, z któ-
rego zrobiono grill i pufę,
czy starego telewizora, który
teraz służy jako akwarium. 

Zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny zawiera licz-
ne substancje niebezpiecz-
ne. Gdy zostaje wyrzucony
w miejscu do tego nieprze-
znaczonym ulega dalszemu
niszczeniu i zagraża środo-
wisku. Szkodliwe substancje
przenikają do gleby i wody.
Wiele firm prowadzi zbiórki
elektrośmieci, właśnie po
to, aby polany, lasy i pobo-
cza nie były zaśmiecane zu-
żytym sprzętem.

Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej Łabędź powstało
w Centrum Kulturalno-Spor-
towym Łabędź. Obiekt ten
wybudowało miasto Gliwice.
Korzystają z niego m.in. bib-
lioteka, rada osiedlowa, szko-
ła oraz wiele organizacji spor-
towych i społecznych. Edu-
kację ekologiczną prowadzi
firma Technika z Gliwic.
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stwa

druga
zona

Mieszka
I

Fermi, szosa
na

s upach
siódme
wciele-
nie

Wisznu

s oniowa
miara

sznur
pere

yzrksiwresinpetsodueinadaz zówkowy szarada.net

8 1 9 6 2

5 2 6

6 2 7

5 4

2 7 9 8 5

1 2

4 1 8

9 5 2

7 8 6 2 3

Sudoku 45 (Easy)
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Sudoku 46 (Hard)
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Sudoku 48 (Medium)

Rozrywka do szescianu - http://www.6an.pl

W każdym rzędzie, kolumnie i kwadracie 3x3

powinno znaleźć się 9 różnych cyfr od 1do9.

Baran 21.03-20.04
Znajdź sobie cel do działania.
Będzie on motorem pobudza-
jącym energię. Zacznij jednak
od mniejszych wyzwań. Siło-
wanie się z większymi projek-
tami rozłoży cię na łopatki.

Byk 21.04-20.05
Ciągle szukasz swojej własnej
drogi. Niestety niska samoocena
już na samym starcie blokuje
Twoje działania i inicjatywy.
Niepotrzebnie zamartwiasz się
drobiazgami.

Bliźnięta 21.05-21.06
Codziennie układaj sobie plan
zajęć i realizuj go. Tydzień za-
czniesz od dobrej nowiny.
Wreszcie otrzymasz upragniony
awans.

Rak 22.06-22.07
Ciężka praca i oszczędna dieta
mogą źle wpłynąć na twój or-
ganizm. Nie przeglądaj się w cu-
dzych oczach. Nie przejmuj
się zewnętrznymi ocenami.
Wszystko z tobą w porządku.

Lew 23.07-23.08
Doceniaj także siłę pozytyw-
nego myślenia. Trzymaj nerwy
na wodzy. Inaczej sprowoku-
jesz otwarte starcie z przeło-
żonym. Z tygodniowego ma-
razmu w weekend wyrwą cię
przyjaciele.

Panna 24.08-22.09
W tym tygodniu dopadnie cię
zmęczenie i to nie tylko fi-
zyczne. Pamiętaj, aby odrobinę
odpocząć. Dzięki chwili relaksu
zmobilizujesz się do pokonania
swojej pasywności.

Waga 23.09-23.10
Pracujesz bez zastrzeżeń. Jed-
nak korzystaj z uroków życia.
Czas świąt zachęci cię, do po-
rzucenia ascetycznego życia.
Odśwież dawne przyjaźnie
i wyciągnij innych pracoholi-
ków na spacer po mieście. 

Skorpion 24.10-22.11
W środę staniesz oko w oko
ze swoim nowym zwierzchni-
kiem. Postaraj się dobrze wy-
paść w jego ocenie. Pozwoli
Ci to na osiągnięcie zawodo-
wego sukcesu. 

Strzelec 23.11-21.12
Do szczęścia potrzebujesz dru-
giej połówki. Musisz się bar-
dziej postarać i zacząć trakto-
wać bliską osobę jak równo-
rzędnego partnera.

Koziorożec 22.12-20.01
W tym tygodniu zaskoczy cię
spadek formy. Niestety sam
zapracowałeś na swoją gorszą
odporność. Uważaj, bo stałeś
się otwartymi wrotami do
wszelkich infekcji.

Wodnik     21.01-19.02
Pamiętaj o ćwiczeniach i ak-
tywności fizycznej. Dzięki do-
brej kondycji bez problemu
przetrwasz okres zimowy. Sport
poprawia nie tylko kondycję
ale i humor i samopoczucie.

Ryby 20.02-20.03
Poświęć odrobinę czasu na swo-
je przyjemności. Relaks przy-
niesie Ci ukojenie nadszarpnię-
tych nerwów. Pasja i Twoje za-
interesowania sprawią, że poz-
nasz ciekawą osobę.

SUDOKU

-------------------------------------------
Pożar na Gorzołki
-------------------------------------------
10 grudnia o 22.29 gliwicka Straż Pożarna odebrała zgło-
szenie o pożarze na parterze kamienicy przy ul. Gorzołki.
W akcji brały udział cztery zastępy, czyli 13 strażaków,
wezwano również pogotowie i energetykę. Przyczyną
pożaru było pozostawienie zapalonej świeczki na stoliku
obok telewizora, który zapalił się, gdy mieszkańcy położyli
się spać. Oprócz telewizora spaliło się kilka mebli. Na
szczęście mieszkańcy w porę się obudzili i dzięki temu ni-
komu nic poważnego się nie stało. Cała rodzina, czyli 34-
letni mężczyzna, 25-letnia kobieta i dwójka dzieci w wieku
3 i 6 lat trafiła do szpitala, ale ich życiu nic nie zagraża.

-------------------------------------------
Ponad 300 krzewów marihuany
-------------------------------------------
Gliwiccy policjanci zatrzymali 63-letniego mieszkańca Gli-
wic, który na jednej z posesji w Pyskowicach uprawiał 102
krzewy konopi indyjskich. Na terenie posesji znaleziono
również 209 już ususzonych krzewów roślin i 3 kilogramy
suszu marihuany przygotowanego do sprzedaży.  Mężczyzna
sprzedawał ją na terenie Gliwic, Pyskowic i powiatu gli-
wickiego. Na wniosek śledczych mężczyzna został tym-
czasowo aresztowany na trzy miesiące.

-------------------------------------------
Pijany, bez prawa jazdy,
kradzionym samochodem
-------------------------------------------
Sporo na sumieniu miał kierowca, którego w czwartek 11
grudnia na punkcie poboru opłat na autostradzie A4 za-
trzymali policjanci z gliwickiej drogówki. Podczas kontroli
okazało się, że Fiat Punto, którym poruszał się mężczyzna
został skradziony w gminie Zakopane. Mało tego – po

zbadaniu alkomatem okazało się, że mężczyzna miał we
krwi 2,2 promila alkoholu a samochód prowadził bez
prawa jazdy, które zostało mu odebrane. 

-------------------------------------------
Spadł z dachu
-------------------------------------------
Do tragicznego w skutkach wypadku doszło 10 grudnia
doszło na gliwickiej starówce. Jeden z robotników pracu-
jących przy remoncie dachu spadł z wysokości. 28-letniemu
mężczyźnie z Istebnej pierwszej pomocy udzieli policjanci
z I Komisariatu, następnie załoga karetki pogotowia.
Niestety pomimo reanimacji mężczyzny nie udało się ura-
tować. Sprawę badają prokuratura i inspekcja pracy, która
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