
Ruszyły zapisy na kolejną edy-
cję szkolenia dla kandydatów
na wolontariuszy Gliwickiego
Hospicjum. „Wolontariat Hos-
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to nie tylko tytuł szkolenia, to
fakt, którego na co dzień do-
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Co z pediatrą 
na Zubrzyckiego? 
Za pośrednictwem Facebooka
dostaliśmy informacje od za-
niepokojonych mam, które
prosiły abyśmy dowiedzieli się
jaka jest sytuacja przychodni
Medicor obsługującą miesz-
kańców osiedli Trynek oraz
Żwirki i Wigury. 
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Zacznijmy od dwóch nowych,
a przy tym bardzo młodych rad-
nych. Są to 21-letni Patryk Ho-
dura (niezrzeszony) oraz 25-
letni Paweł Wróblewski (Koa-
licja dla Gliwic). Hodura jest
najmłodszym radnym tej kaden-
cji i być może to właśnie ze wzglę-
du na wiek jego oświadczenie
majątkowe świeci pustkami. Nie
posiada on bowiem żadnych
oszczędności, nieruchomości ani
akcji. Jedynym „majątkiem” jest
Alfa Romeo 156 z 2005 roku. Pan
Hodura niewiele też w zeszłym
roku zarobił. W oświadczeniu
widnieje dochód z tytułu umowy
na praktykę absolwencką w Sądzie
Rejonowym w Gliwicach w kwo-
cie 1200 zł i dochód uzyskany
ze sprzedaży samochodu – 4900
zł. Starszy o 4 lata Wróblewski
wypada nieco lepiej - zgromadził
niespełna 11 tys. zł, a z tytułu
stażu absolwenckiego w kancelarii
prawnej zarobił 5 928 zł, z umo-
wy zlecenia w tej samej kancelarii
– 628,33 zł. W oświadczeniu nie
znajdziemy ani nieruchomości,
ani samochodu.  

W podobnym wieku co panowie
Hodura i Wróblewski był radny
Dominik Dragon (PO), kiedy
został wybrany do Rady Miasta
po raz pierwszy. Wtedy także
nie posiadał nieruchomości ani
aut, a jego oszczędności były na-
prawdę niewielkie. Teraz jest
nieco lepiej. Posiada bowiem
dwie lokaty na łączną kwotę 34
250 zł oraz fundusz inwestycyjny
na kwotę 12 tys. zł, w akcjach
PZU, KGHM oraz Żywca ma
48 134 zł. Wciąż jednak nie ma
nieruchomości ani samochodu.
Jego dochód z tytułu pracy w Urzę-
dzie Marszałkowskim wyniósł
w 2014 roku 50 744 zł. Roczne
wynagrodzenie za zasiadanie
w Radzie Miasta to 25 942 zł.
Co ciekawe, według oświadczenia
majątkowego, żadnych oszczęd-
ności nie ma także Kajetan
Gornig (PO) znany głównie z ar-
tykułu „Politycy PO kupują szpi-
tal za bezcen” jaki na początku
ubiegłego roku opublikował
dziennik Fakt. Radny posiada
za to zobowiązania w wysokości
około pół miliona złotych. Gornig

poza pieniędzmi z prowadzonej
przez siebie działalności gospo-
darczej i wynagrodzeniem rad-
nego uzyskał także dochody
z trzech spółek o łącznej wyso-
kości niemal 200 tysięcy złotych.
Posiada też 143-metrowy dom
(współwłasność) wyceniony na
750 tys. zł, oraz mieszkanie o po-
wierzchni 86,11 m2 o wartości
350 tys. zł. Do tego dochodzi sa-
mochód Nissan Yuke z 2012 roku
– także współwłasność.

Partyjna koleżanka panów Dra-
gona i Gorniga, radna seniorka
Ewa Potocka pracuje jako le-
karz rodzinny w Ośrodku Zdro-
wia „Medyk”. Za swoją pracę
otrzymała w 2014 roku wyna-
grodzenie w kwocie 71 070,49
zł. Dodatkowo pobiera emeryturę
w wysokości 38 330,50 zł. Na
koncie oszczędnościowym zgro-
madziła 240 tys. zł. Nie posiada
zobowiązań, nieruchomości ani
udziałów w spółkach. W garażu
pani radnej znajdziemy 12-letnią
Toyotę Corollę. 

Kobiety w obecnej kadencji re-
prezentuje też m.in Magdalena
Budny (Koalicja dla Gliwic) na
co dzień pracująca w Starostwie
Powiatowym na stanowisku se-
kretarza powiatu. Z tego tytułu
uzyskała w 2014 roku dochód
w wysokości 103 298,49 zł. Po-
nadto jest zatrudniona w Domu
Dziecka nr 2 w Gliwicach jako
wychowawczyni – 31 030,80 zł.
Pani Budny była również radną
w poprzedniej kadencji Rady
Miasta za co otrzymała w 2014
roku 24 676 zł. Na lokacie po-
siada niewielką kwotę 1220 zł,
na funduszu inwestycyjnym zgro-
madziła 21 331,78 zł. Do jej ma-
jątku należy również dom o po-
wierzchni 246,1 m2 wyceniony
na 600 tys. zł, działka o po-
wierzchni 0,0974 ha o wartości
169 tys. oraz dwa samochody –
Opel Astra z 2014 roku i Lancia
Musa z 2006.

Po prawej stronie gliwickiej sceny
politycznej także pojawił się nowy
i młody radny - Bartłomiej
Kowalski, rocznik ’91. Zgro-
madził oszczędności w kwocie

30 tys. zł, 500 euro, 1000 koron
czeskich i 1000 funtów brytyj-
skich. Prowadził działalność gos-
podarczą, którą jednak zamknął
w ubiegłym roku. W swoim
oświadczeniu majątkowym za-
deklarował, że w ubiegłym roku
uzyskał z niej dochód w wyso-
kości 51 555,91 zł. Kowalski jest
współwłaścicielem domu o po-
wierzchni 52m2 wycenionego na
350 tys. zł, mieszkania o po-
wierzchni 47m2 wartego 150 tys.
zł oraz mieszkania o powierzchni
45m2 o wartości 135 tys. zł. Po-
rusza się BMW e46 z 2001 roku.

Jarosław Wieczorek, klubowy
kolega Kowalskiego i kandydat
PiS na prezydenta Gliwic jest
prezesem zarządu spółki Noble
Media. Z tego tytułu do listopada
2014 uzyskał dochód w kwocie
2 157,20 zł, natomiast za zasia-
danie w Radzie Miasta Gliwice
poprzedniej kadencji na jego
konto wpłynęło 26 083 zł. Radny
Wieczorek posiada również
oszczędności – na koncie zgro-
madził 140 tys. zł. W mieszkanie
z zasobów TBS zainwestował ty-
tułem partycypacji 70 700 zł

oraz 10 tys. zł kaucji. Jest również
właścicielem domku letniskowe-
go o powierzchni 40 m2 wyce-
nionego na20 tys. zł. Posiada
udziały w dwóch spółkach wy-
cenione na 40 tys. zł. Nie posiada
samochodu.

Marek Kopała, także radny
PiS, na co dzień zatrudniony
jest na stanowisku prezesa za-
rządu Corpora-Med i z tego ty-
tułu uzyskał w 2014 roku dochód
w kwocie 203 042,10 zł. Do tego
doszła dieta radnego poprzedniej
kadencji w wysokości 26 224 zł.
Do majątku Pana Kopały zali-
czymy również oszczędności
w kwocie 77 tys. zł oraz 600
euro a także dom o powierzchni
169,95 m2 wraz z działką wyce-
niony na 600 tys. zł, działkę bu-
dowlaną o powierzchni 1557 m2
i wartości 400 tys. zł oraz działkę
rolną o powierzchni 1100 m2
wartą 25 tys. zł. Ponadto w ze-
znaniu majątkowym znajdziemy
również 425 akcji w spółce Cor-
pora-Med o wartości 370 tys.
zł. Na budowę domu radny Ko-
pała zaciągnął kredyt w wyso-
kości 92 tys.

Jak się okazuje w Radzie Miasta
mamy również milionera, który
zasiada w niej po raz pierwszy.
Jest nim Stanisław Kubit
(Koalicja dla Gliwic). Lista nie-
ruchomości jakie zalicza do swo-
jego majątku jest długa i wymie-
nianie jej w całości zajęłoby sporo
miejsca - w tej rubryce pojawiło
się aż 27 pozycji o łącznej war-
tości ponad 4 milionów zł. Radny
Kubit pobiera emeryturę w kwo-
cie 44 tys. zł rocznie oraz uzys-
kuje dochody m.in. z pracy na
stanowiskach: członka rady nad-
zorczej BSC BUS Center – 9 840
zł, przewodniczącego Rady Nad-
zorczej Społem PSS Gliwice –
9 600 zł. Od ponad czterdziestu
lat prowadzi społecznie gliwickie
modelarstwo lotnicze, w ramach
Aeroklubu Gliwickiego i Gliwic-
kiego Stowarzyszenia Modelarzy
Lotniczych, którego jest preze-
sem. To także czynny zawodnik
- 16-krotny Mistrz Polski, Mistrz
Europy i Świata oraz trzykrotny
zdobywca Pucharu Świata. Za swo-
je osiągnięcia otrzymał w tam-
tym roku m.in. nagrodę Ministra
Sportu i Turystyki.
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Z początkiem roku na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pojawiają się oświadczenia majątkowe
osób pełniących funkcje publiczne. Z uwagi na fakt, że po ostatnich wyborach samorządowych w składzie
gliwickiej Rady Miasta zaszły spore zmiany – kilku radnych odeszło, pojawiło się też kilka nowych twarzy
— postanowiliśmy przyjrzeć się majątkom niktórych gliwickich rajców. 
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Pomimo zimy remont ulic
wokół Rynku trwa w naj-
lepsze. W piątek oddano do
użytku ul. Górnych Wałów
do wysokości ul. Bankowej.
Jest to co prawda dopusz-
czenie warunkowe, ponie-
waż nie zakończył się jeszcze
tzw. „okres dojrzewania”
nawierzchni, który powinien
trwać 28 dni, ale z uwagi
na liczne prośby mieszkań-
ców związane z utrudnie-
niami na zamkniętej ul.
Górnych Wałów w trybie
przyspieszonych dokonano
ostatnich odbiorów tech-
nicznych i droga została
udostępniona kierowcom.
W przypadku odcinka od

ul. Bankowej do ul. Krup-
niczej umożliwiono na razie
dojazd do posesji i parko-
wanie na tym odcinku. 
Przypomnijmy, że renowa-
cja nawierzchni ulic i alejek,
które otaczają gliwicki Ry-
nek trwa od 2011. Pierwotny
plan zakładał, że remont
potrwa pięć lat i wygląda
na to, że pomimo przeszkód
na jakie natrafiono w trakcie
prac uda się go zrealizować. 
W 2012 roku przy Kościele
Wszystkich Świętych ar-
cheolodzy odkryli między
innymi cmentarz z przeło-
mu XIII i XIV wieku. 
W 2013 dokonano kolejne-
go odkrycia. Na ulicy Pod

Murami, przy targowisku,
odkopano fragment muru
miejskiego. W ubiegłym
roku badaczy można było
spotkać przy ul. Krupniczej,
gdzie natrafiono na znale-
ziska. Prace przerwano i roz-
poczęły się ratownicze ba-
dania archeologiczne. Ko-
nieczność przeprowadzenia
badań archeologicznych
stwierdzono również pod-
czas prac na ul. Basztowej. 
Renowacja ulic okalających
Rynek ma się zakończyć
w przyszłym roku. Koszt
całego projektu ma się za-
mknąć w kwocie 41 mln zł
i w całości zostanie pokryty
z budżetu miasta Gliwice. 

Ruszyły zapisy na ko-
lejną edycję szkolenia
dla kandydatów na wo-
lontariuszy Gliwickiego
Hospicjum. „Wolonta-
riat Hospicyjny - radość
pomagania” to nie tylko
tytuł szkolenia, to fakt,
którego na co dzień do-
świadczają wolontariu-
sze i rzecz do której or-
ganizatorzy szkolenia
będą się starali przeko-
nać chętnych.

–Wszystko zaczyna się od
rekrutacji.
Zgłoszenia na szkolenie są
przyjmowane do 12 lutego
br. Wpisu na szkolenie na-
leży dokonać na stronie
www.hospicjum.gliwice.pl 
Następnie od 12 do 24 lu-
tego każdy kandydat od-
będzie wstępną, indywi-
dualną rozmowę z psycho-
logiem hospicyjnym, kwa-
lifikującym kandydatów
do udziału w teoretycznej
części szkolenia. Spotkania
będą odbywały się w Hos-
picjum - tłumaczy Aneta

Korzuśnik-Nowak, ko-
ordynator wolontariatu. 

Osoby zakwalifikowane
przystąpią do szkolenia, któ-
re odbędzie się w okresie
od 25 lutego do 25 marca
w Filii GCOP przy ul. Ko-
ściuszki 35.
Szkolenie teoretyczne składa
się z 5 bloków tematycznych
poświęconych: wolontaria-
towi w hospicjum, opiece
pielęgniarskiej, lekarskiej,
psychologicznej i rehabili-
tacyjnej.
Po ukończeniu teoretycznej
części szkolenia każdy
z uczestników zostanie za-
proszony na indywidualną
rozmowę z koordynatorem
w celu zakwalifikowania do
praktycznej części szkolenia.
Koordynator dobiera kan-
dydatowi Anioła Hospicyj-
nego - starszego stażem wo-
lontariusza, z którym Kan-
dydat będzie przychodził do
hospicjum raz w tygodniu
na 2 godziny przez kolejne
3 miesiące.
Po zakończeniu praktycznej

części szkolenia z kandy-
datami, których predyspo-
zycje osobowościowe nie
budzą żadnych zastrzeżeń
zostaną podpisane porozu-
mienia o wykonywaniu
świadczeń wolontarystycz-
nych. W tym czasie kandy-
dat na wolontariusza uzys-
kuje status pełnoprawnego
wolontariusza i może wy-
konywać swoje obowiązki
samodzielnie. 

Wolontariuszem może
zostać osoba pełnolet-
nia, która jest pewna,
że raz w tygodniu znaj-
dzie 2 godziny czasu dla
naszych chorych.

Warunkiem opieki nad cho-
rym jest posiadanie aktual-
nej książeczki z badaniami
sanitarno-epidemiologicz-
nymi lub samego wyniku
z tych badań. Osoby, które
nie posiadają badań na no-
sicielstwo salmonella, Schil-
lera zostaną poproszone
o ich wykonanie w trakcie
teoretycznej części szkole-

nia. Kandydat wykonuje ba-
dania na własny koszt, jed-
nak po roku może starać się
o zwrot poniesionych ko-
sztów. W przypadku szcze-
gólnie trudnej sytuacji ma-
terialnej kandydata, dla któ-
rego jedynym przeciwwska-
zaniem do bycia wolonta-
riuszem jest brak środków
na pokrycie kosztów badań
Stowarzyszenie Przyjaciół
Chorych Hospicjum w Gli-
wicach jako organizator
szkolenia ma możliwość po-
krycia w/w kosztów.

Przeciwwskazaniem do
wolontariatu jest stwier-
dzona choroba psy-
chiczna, brak tolerancji
dla różnych wyznań re-
ligijnych (również „chęć
nawracania”), żałoba
po bliskiej osobie trwa-
jąca krócej niż rok, brak
badań do celów sani-
tarno-epidemiologicz-
nych oraz choroba no-
wotworowa w stadium
leczenia.

Radość pomagania.

Zostań wolontariuszem Hospicjum

Jeśli oczekujesz w kolejce osób ubiegających
się o wynajęcie mieszkania do remontu
z zasobów komunalnych, to pamiętaj o ko-
nieczności aktualizacji wniosku. Na do-
pełnienie formalności masz czas do 2 mar-
ca. Nie zapominajo tym, bo zostaniesz
skreślony z listy!
Aktualizacja wniosków jest prowadzona
zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu miasta
Gliwice (nr XXXVII/767/2013 z 12 września
2013 r.).Weryfikowana jest lista osób ocze-
kujących na mieszkanie do remontu. Wy-
kreślani z niej są ci, którzy nie spełniają
już odpowiednich warunków (kupili miesz-
kanie bądź uzyskali prawo najmu jakiegoś
innego lokalu) lub nie potwierdzą chęci
dalszego ubiegania się o mieszkanie do
remontu. Osoby, które nie złożą wniosku
aktualizacyjnego, są skreślane z listy. Przy-

pominamy, że wszyscy oczekujący podpi-
sywali oświadczenie o przyjęciu do wia-
domości konieczności corocznej aktualizacji
danych.
Jak potwierdzić chęć dalszego ubiegania
się o mieszkanie do remontu? Można to
zrobić na trzy sposoby:
1/ na stronie internetowej Zakładu Gos-
podarki Mieszkaniowej –  www.zgm-gli-
wice.pl;
2/ w Biurze Podawczym ZGM przy Pl. In-
walidów Wojennych 12 (na parterze);
3/ w Dziale Lokali Komunalnych ZGM
przy Pl. Inwalidów Wojennych 20.Wypeł-
nione i podpisane oświadczenie należy
złożyć w Biurze Podawczym ZGM (na par-
terze) lub przesłać pocztą na adres: Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej, Pl. Inwalidów
Wojennych 12, 44-100 Gliwice (decyduje
data stempla pocztowego)

Czekasz na mieszkanie komunalne?

Koniecznie to przeczytaj!
Kolejne ulice starówki 

otwarte dla ruchu
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– Rok 2014 był bardzo do-
brym rokiem, udało się
zrealizować wiele cieka-
wych inwestycji, m.in.
pierwszy w Gliwicach Stre-
et Workout Park – takie
miejsce powstało przy ul.
Jasnej i już wiemy, że się
sprawdza i jest bardzo lu-
biane przez mieszkańców
Gliwic. Poza tym powsta-
ła kolejna siłownia pod
chmurką przy ul. Horsta
Bienka. Był to także rok
sporych inwestycji poczy-
nionych w zakresie moder-
nizacji miejskich skwerów
– mówi Sosnowska
Rok 2015 według planów
jakie przedstawił MZUK ma
być nie mniej intensywny.
Jednym z najważniejszych
przedsięwzięć jest dokoń-
czenie modernizacji Domu
Przedpogrzebowego przy
ul. Poniatowskiego, który
w przyszłości ma być „Do-
mem światów”, czyli kolej-
nym oddziałem Muzeum
w Gliwicach poświęconym
historii Żydów na Górnym

Śląsku. Kontynuowana bę-
dzie też modernizacja cmen-
tarza centralnego, gdzie od-
nowione zostaną chodniki
i wykonane punkty czerpa-
nia wody. Z kolei dla cmen-
tarza w Ligocie Zabrskiej
stworzone zostanie kolum-
barium.
– Mamy plany moderni-
zacji kolejnych skwerów,
będą także projekty zagos-
podarowania kolejnych po-
wierzchni zielonych w mie-
ście, m.in. przy ul. Hanki
Sawickiej. Rok 2015 to tak-
że inwestycje w obiekty
sportowe i organizację im-
prez sportowych – dodaje
Sosnowska.
Tu warto wspomnieć o pla-
nach stworzenia kolejnej si-
łowni pod chmurką – tym
razem w Parku Chopina, na-
tomiast przy Alei Sikornik
modernizacji poddany zo-
stanie tamtejszy skwer. Te
dwa projekty realizowane
będą w ramach Budżetu
Obywatelskiego 2014.
Wspomniane już inwestycje

w obiekty sportowe obejmą
m.in. boisko o nawierzchni
ze sztucznej trawy w Łabę-
dach przy ul. Fiołkowej 26,
dzięki czemu do dyspozycji
mieszkańców oddane zo-
stanie pierwsze w Gliwicach
boisko do gry w hokeja na
trawie. Natomiast boisko
przy ul. Sadowej przejdzie
modernizację, dzięki której
stanie się obiektem wielo-
funkcyjnym, na którym bę-
dzie można zagrać w ko-
szykówkę, piłkę nożną oraz
piłkę ręczną. Modernizację
przejdzie również budynek
administracji przy stadionie
w Ostropie – tu wymieniona
zostanie stara kotłownia
węglowa, którą zastąpi piec
zasilany gazem i panele so-
larne.
Na terenie Ośrodka Wypo-
czynkowego w Czechowi-
cach pojawią się nowe dom-
ki kempingowe i specjalne
miejsce do grillowania.
Jak zapewnia Marzena Sos-
nowska nie zabraknie rów-
nież imprez - wyścigów ro-

werowych, zawodów teni-
sowych, wakacyjnych za-
jęć dla dzieci, koncertów
w Parku Chopina czy wy-
staw w Palmiarni.
– „Już w tej chwili mogę
poinformować, że przed
wakacjami warto będzie
odwiedzać stronę gliwic-
kiego MZUKu, ponieważ
w planach mamy organi-
zację wakacyjnych imprez
sportowych dla dzieci.Bę-
dą to „Tenisowe wakacje”,
które w tamtym roku cie-

szyły się bardzo dużym
zainteresowaniem i cho-
ciażby „Piłkarskie lato”,
które w tym roku odbywać
się będzie nie tylko na sta-
dionie w Ostropie, ale
również w Łabędach” -
dodaje Sosnowska.
Nowością będą cykliczne
spotkania miłośników ak-
warystyki, które będą od-
bywały się w gliwickiej Pal-
miarnii.
– Akwaryści polubili gli-
wicką Palmiarnię i tak na-

prawdę spotykali się u nas
już wcześniej. Teraz posta-
nowili poszerzyć swoją
działalność i rozmawiać
z klientami, którzy Pal-
miarnię odwiedzają. Na
początku raz w miesiącu
przeprowadzane będą pre-
lekcje, podczas których spe-
cjaliści z Górnośląskiego
Stowarzyszenia Akwarys-
tów będą udzielali porad
dotyczących prowadzenia
akwarium w domu – po-
informowała rzecznik.

Kolejne skwery, kolejne siłownie,

dużo sportu i rozrywki
Ostatnie lata działalności Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych to okres bar-
dzo intensywnych prac. Co udało się zrobić w 2014 roku i jakie są plany na ten
rok? O tym rozmawialiśmy z Marzeną Sosnowską – rzecznikiem Miejskiego
Zarządu Usług Komunalnych. 



---------------------------------------------------------------------
Uważaj na fałszywych pracowników OPS
---------------------------------------------------------------------
Dwie osoby podające się za pracowników gliwickiego ośrodka pomocy społecznej podstę-
pem dostały się do mieszkania staruszki. Policja otrzymała zgłoszenie o parze oszustów –
kobiecie i mężczyźnie w średnim wieku – która okradła samotnie mieszkającą starszą pa-
nią. Sprawcy zadzwonili do drzwi mieszkania przy ul. Warszawskiej, przedstawili się jako
wysłannicy OPS-u, a następnie zabrali 92-letniej kobiecie złotą i srebrną biżuterię o warto-
ści 5 tys. zł oraz dowód osobisty. Postępowanie prowadzi II KP w Gliwicach

---------------------------------------------------------------------
Przestępcy przechodzą na czerwonym?
---------------------------------------------------------------------
O tej samej porze w dwóch różnych miejscach Gliwic policjanci realizujący akcję „Pieszy”
zatrzymali dwie osoby przechodzące na czerwonym świetle. Około godziny 17.20 na ul. Za-
brskiej w cyklu światła czerwonego przez oznakowane przejście dla pieszych maszerował
36-latek. Policjanci sprawdzili mężczyznę w policyjnym systemie informatycznym i... oka-
zało się, że jest ścigany przez gliwicki sąd rejonowy – ma do odbycia karę aresztu. Pięć mi-
nut później w rejonie ul. Rybnickiej miała miejsce identyczna sytuacja. Tym razem 26-latek
przebiegał przez jezdnię mimo świecącego się czerwonego światła. Nałożono na gliwiczani-
na mandat w kwocie 50 zł i sprawdzono w bazach danych. Z analogicznym wynikiem.

---------------------------------------------------------------------
Prowadził po narkotykach, spowodował dwie kolizje
---------------------------------------------------------------------
Policjanci z gliwickiej drogówki zatrzymali 32-letniego mężczyznę, który kierował samocho-
dem, będąc pod wpływem narkotyków. Za popełniony czyn odpowie przed sądem. Grożą
mu 2 lata więzienia. 32-latek jadący fordem focusem został zatrzymany na ul. Kormoranów
zaraz po tym, jak doprowadził do kolizji z prawidłowo parkującymi oplem i volvo. Badania
nie wykazały alkoholu w organizmie sprawcy kolizji. Policjanci powzięli jednak podejrzenie,
że może on być pod działaniem środków odurzających. Sprawdzili to testerem narkotyko-
wym. Badanie potwierdziło przypuszczenia. Gliwiczanin za swój czyn odpowie przed są-
dem. Za prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających kodeks
karny przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności.

---------------------------------------------------------------------
Nie zapisuj PINu na karcie
---------------------------------------------------------------------
Ten przykład niech będzie przestrogą dla osób, które postępują podobnie jak 57-letnia gli-
wiczanka. Kobieta zgłosiła policji, że została okradziona przez kieszonkowca. Straciła port-
fel z dokumentami. To, jak się okazało, nie był jednak koniec strat. 57-latka poinformowała,
że w autobusie komunikacji miejskiej na trasie Plac Piastów – ul. Przyszowska nieznany
sprawca ukradł jej portfel z dowodem osobistym, kartą NFZ, kartą do bankomatu oraz pie-
niędzmi w kwocie 50 zł. Sprawca od razu skorzystał też z kodu PIN, który znalazł... na kar-
teczce przyklejonej do karty. Z trzech rożnych bankomatów wypłacił w sumie 2000 zł. Ape-
lujemy: Nie trzymaj w portfelu, saszetce czy torbie zapisanego numeru PIN. A już na pewno
nie zapisuj tego kodu na swojej karcie! W razie kradzieży złodziej nie tylko dysponuje za-
braną gotówką, ale ma możliwość wypłaty pieniędzy z bankomatu. Jeżeli jego łupem
padły karty, należy zgłosić ten fakt niezwłocznie w banku. Szybka blokada wy-
płat z konta uchroni bowiem przed utratą oszczędności.

---------------------------------------------------------------------
Ta „promocja” może kosztować nawet 8 lat 
pozbawienia wolności
---------------------------------------------------------------------
Nieuczciwym klientom wydaje się, że nie kradną, lecz korzystają z promocji, jaką sami usta-
nowili. Chodzi o przemetkowanie towaru. Polega to na podmianie opakowania bądź kodu
cenowego z towaru droższego na tańszy. Modyfikacją metody jest zważenie towaru, wydruk
metki cenowej, a następnie dołożenie kupowanego produktu. Proceder ten istnieje od czasu
pojawienia się sklepów samoobsługowych. Nie ma dnia, by policjanci nie prowadzili czyn-
ności w takiej sprawie. Przykładem może być zatrzymanie 40-letniego gliwiczanina. W jed-
nym ze sklepów przy ul. Lipowej mężczyzna chciał kupić grę komputerową. Była droga,
więc przełożył naklejki cenowe z towaru tańszego. Zabieg ten nie uszedł jednak uwadze
ochrony. Klient został zatrzymany przy kasie, gdy próbował zrealizować transakcję. Teraz
czeka na sprawę sądową, grozi mu do 8 lat więzienia. Klienci, którzy przemetkowują towar,
prawdopodobnie nie zdają sobie sprawy, że kara jest w tym przypadku dużo większa niż
w sytuacji zwykłej kradzieży. Zwykła kradzież sklepowa towaru o wartości do 400 zł jest bo-
wiem wykroczeniem. Grożąca kara to areszt do 30 dni, ograniczenie wolności albo grzywna
do 5 tys. zł. Przemetkowanie tego samego towaru to już przestępstwo. Grożąca
kara to pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
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Rady Osiedlowe na Trynku
i Szobiszowicach postanowiły
umilić dzieciom ze swoich
osiedli ferie zimowe, poprzez
wystawienie przedstawienia
pod tytułem „Śpiąca Kró-
lewna”. 
Impreza została zorganizo-
wana przy współpracy z fi-
liami Miejskiej Biblioteki
Publicznej nr 15 przy ul. Pias-
towskiej i filii nr 20 przy ul.
Bernardyńskiej, w których
odbyły się przedstawienia,

wykonane przez Studio Ma-
łych Form Teatralnych, Sce-
nografii i Reżyserii Art-Re
z Krakowa. Obydwie biblio-
teki, zarówno na Trynku jak
i na Szobiszowicach zostały
szczelnie wypełnione - przez
dzieci w wieku do 10 lat i ich
rodziców a każde z przedsta-
wień miało około 50 widzów!

Główni odbiorcy występów,
czyli najmłodsi, byli zachwy-
ceni. Na ich twarzach widać

było wyraźne zadowolenie,
sami dopingowali aktorów
i aktywnie uczestniczyli w wy-
darzeniach rozgrywających
się przed ich oczami. Najod-
ważniejsi tańczyli na scenie
lub podpowiadali bohaterom,
jak mają się zachować w da-
nej sytuacji.  

Wszyscy organizatorzy mają
nadzieję, że dzięki temu miłe-
mu wydarzeniu dzieci radośnie
rozpoczęły ferie zimowe.

Za pośrednictwem Facebooka
dostaliśmy informacje od za-
niepokojonych mam, które
prosiły abyśmy dowiedzieli się
jaka jest sytuacja przychodni
Medicor obsługująca miesz-
kańców osiedli Trynek oraz
Żwirki i Wigury. Chodziło kon-
kretnie o oddział pediatryczny,
który według relacji mieszkań-
ców miał przestać funkcjono-
wać. Sprawa wydawała się po-
ważna bowiem najbliższa przy-
chodnia pediatryczna znajduje
się na Sikorniku. Pomijając
to, że rodzice z Trynku mu-

sieliby z dziećmi chodzić na
inne osiedle to przepisanie
maluchów do innej przychodni
zapewne wydłużyło by jeszcze
bardziej czas oczekiwania na
wizytę. Uspokojamy. Choć
przychodnia Medicor ma pro-
blemy z zatrudnieniem wy-
starczającej liczby pediatrów,
to jak zapowiada lek. med. Je-
rzy Otto, dyrektor placówki
oddział pediatryczny nie jest
zamykany.
- W tej chwili mamy jednego
pediatrę, drugi złamał nogę
i jest na zwolnieniu lekarskim.

- tłumaczy dyrektor. - Czynimy
starania o przyjęcie pediatry.
Nie ma, po prostu pediatrów
nie ma. Ztrudniłem, a wła-
ściwie zgodził się na moją
osobistą prośbę  przyjmować
dwa razy w tygodniu dr Ma-
ruszewski. Teraz też ma nie-
stety przerwę bo jego żona
była operowana i musi się
nią zająć. Polepszy się w mar-
cu, wróci doktor Trybalska,
zostanie też doktor Marucz-
wski więc będziemy mieli
trzech pediatrów. - uspokaja
dyrektor.

Rady Osiedlowe
zadbały o najmłodszych

Co z pediatrą 
na Zubrzyckiego?
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W każdym rzędzie, kolumnie i kwadracie 3x3
powinno znaleźć się 9 różnych cyfr od 1do9.

SUDOKU

Horoskop
Baran 21.03-20.04
Nadal powstrzymaj się od działania,
bo może się okazać, że kręcisz się
w kółko i poruszasz we mgle. Sy-
tuacja zmieniać się będzie jak
w kalejdoskopie.

Byk 21.04-20.05
Swoje serce w tym tygodniu oddacie
przyjaciołom, z pełnym oddaniem
wysłuchacie ich skarg i problemów,
otrzecie łzy, przytulicie i z przy-
krością stwierdzicie, że nie możecie
rozwiązać ich problemów, szcze-
gólnie miłosnych.

Bliźnięta 21.05-21.06
Dopiero w drugiej połowie tygodnia
możesz zacząć planować wyjazdy
zagraniczne a kontakty z cudzo-
ziemcami wreszcie się poprawią.
Walentynki spędzisz prawdopo-
dobnie w pracy. 

Rak 22.06-22.07
W najbliższym czasie, być może
już w przyszłym tygodniu czeka
Cię nieoczekiwany zawodowy suk-
ces, który zaprocentuje poprawą
finansów, więc nie warto martwić
się na zapas.

Lew 23.07-23.08
W tym tygodniu najważniejsze
będą sprawy partnerskie, tak
w sensie emocjonalnym jak i biz-
nesowym. Jednak jeśli się postaracie
to Walentynki mogą być w tym
roku szczególne gorące.

Panna 24.08-22.09
Będziesz się trochę w tym tygodniu
motać, często zmieniać zdanie,
szczególnie w stosunku do pod-
władnych, ale od czwartku ustalicie
wreszcie poglądy i zaczniecie się
ich trzymać. 

Waga 23.09-23.10
W poniedziałek będziecie myśleć
o miłości, zastanawiać się nad istotą
związku i jego wymaganiami. Wto-
rek wpędzi Was w lekką depresję,
ale już od środy samopoczucie po-
winno się poprawić.

Skorpion 24.10-22.11
Temat miłości absorbować Was
będzie przez cały tydzień, nie tylko
w Walentynki. Nadal możecie od-
czuwać pewien dyskomfort w re-
lacjach z partnerem, który zdobędzie
nad Wami przewagę. 

Strzelec 23.11-21.12
Zamiast wydawać pieniądze na
nowe buty, torebki, ciuszki z koń-
czących się wyprzedaży, postano-
wicie w tym tygodniu zaoszczędzić
na wakacje i przyszłe podróże za-
graniczne, które absorbują Wasz
umysł od ponad pół roku.

Koziorożec 22.12-20.01
Walentynki możecie spędzić
w drodze, albo przełożycie świę-
towanie na niedzielę. Nie spodzie-
wajcie się zbyt wylewnego oka-
zywania uczuć ze strony partnera.

Wodnik     21.01-19.02
Dystans i rezerwa bardzo się przyda
w tym tygodniu. W dziedzinie fi-
nansów sytuacja okaże się zmienna,
pojawią się oczekiwane pieniądze,
które spadną jak z nieba i zaczniecie
lekką ręką je wydawać. 

Ryby 20.02-20.03
Do Waszych serc ustawi się kolejka,
będziecie wybierać i przebierać,
uważajcie aby nie przeoczyć kogoś
szczerze Wam oddanego, gotowego
udzielić prawdziwej pomocy
w potrzebie.

W tym tygodniu imieniny
obchodzą 

 Apolonia (poniedziałek)
— Najważniejszą cechą Apolonii jest jej prawdomów-
ność. Kobieta ta jest szczera zawsze i w każdej sytuacji,
i można mieć pewność, że nie będzie kłamać nawet
z najbardziej szlachetnych pobudek, uważa bowiem, 
że kłamstwa w żaden sposób nie da się usprawiedliwić
i nawet najgorsza prawda jest lepsza od łgania.

 Jacek (wtorek)
— ma wrodzone predyspozycje do tego, by zostać nie-
przeciętną osobowością, ponieważ jest bardzo pewny
siebie, niezależny, energiczny i wybuchowy. Ogromną
wagę przywiązuje do swojej osoby i wydaje mu się, że
w oczach innych osób również jest pępkiem świata.
Ponadto myśli, że doskonale zna się na absolutnie każ-
dej dziedzinie i, nieproszony, udziela rad. 

 Lucjan (środa)
— Wyróżnia się swym konserwatyzmem, ale nie jest
zatwardziały i nie obstaje przy swoim bez sensu. Mimo
iż bardzo nie lubi zmian, zwłaszcza tych znaczących,
które wywracają jego życie do góry nogami, jest w stanie
je zaakceptować jeśli widzi, że tak będzie rozsądniej,
co świadczy o jego wielkiej inteligencji i zdolności dosto-
sowywania się do zmieniających się warunków otocze-
nia. Nie dotyczy to jednak jego najważniejszych ideałów,
ponieważ ich broni z całą mocą bez względu na okolicz-
ności i nie zamierza od nich odchodzić.

 Damian (czwartek)
— Rodzina jest dla niego bardzo ważną wartością i nie
wyobraża sobie samotnego życia. Jest to nie tyle efekt
jego własnego myślenia, co wynik zaszczepionych mu
wzorców z dzieciństwa, z którymi nie zamierza walczyć,
bo w pełni je akceptuje i się z nimi zgadza.Kiedy dorasta,
bardzo szybko zaczyna się rozglądać za życiową partner-
ką i nie widzi powodu, dla którego miałby zwlekać z za-
łożeniem rodziny. Argumenty rówieśników o tym, że
młodość musi się wyszumieć, nie trafiają mu do prze-
konania, bowiem nie zależy mu na rozrywce i zabawie, 
a przynajmniej nie w takim stopniu, jak ma to miejsce 
w przypadku większości młodych ludzi.

 Grzegorz (piątek)
— Często nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo po-
doba się kobietom i na pewno nie robi z tego użytku
wzorem innych mężczyzn, którzy, wykorzystując swoje
powodzenie, uwodzą i porzucają zapatrzone w nich
kobiety, a potem chwalą się swoimi podbojami wśród
kolegów. Jemu takie zachowanie jest zupełnie obce,
gdyż jest na to zbyt uczciwy, a także nie ma w sobie żyłki
uwodziciela, choć przedstawicielki płci pięknej uważają,
że jest ogromnie pociągający i nie można się mu oprzeć,
czemu on jednak nie poświęca żadnych starań i jest taki
niezależnie od swej woli.

 Adolf (sobota)
— Jest człowiekiem niezwykle kulturalnym, o doskona-
łych manierach, potrafiącym odnaleźć się w każdym
towarzystwie. Jego obejście jest nawet nieco staroświec-
kie, ale nie można mu odmówić wielkiego wdzięku, któ-
rym zjednuje sobie sympatię ludzi wszędzie tam, gdzie
się pojawia, a kiedy mu na kimś szczególnie zależy, po-
trafi być naprawdę czarujący. Kobiety łatwo tracą dla
niego głowę, ponieważ traktuje je w taki sposób, że czują
się naprawdę wyjątkowo, a on skwapliwie korzysta
z przy- wilejów, jakimi go otaczają, łatwo zatem można
go spotkać otoczonego wianuszkiem wielbicielek, co bar-
dzo mu odpowiada, bo mile łechce jego ego. 

 Jowita (niedziela)
— Jest bardzo rozrywkową osobą, uwielbia imprezy
i wszelkiego rodzaju przyjęcia. Jest duszą towarzystwa
i często nakręca rozmaite wydarzenia swoją energią
i fantazją. Nikt tak jak ona nie potrafi zachęcić innych
do zabawy i poprawić humoru nawet najbardziej zgnę-
bionym, nic zatem dziwnego, że wszyscy poszukują jej
towarzystwa i nie pozwalają jej się izolować nawet
jeśliby czasem miała na to ochotę. Bywa na nich nie
tylko po to, by się rozerwać i dobrze bawić, ale przede
wszystkim uwielbia brylować wśród znajomych. Uwiel-
bia też dawać innym przykład i mieć świadomość tego,
że jest ważna w danym miejscu i sytuacji, a wręcz, że nie
mogłoby je tam nie być.
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