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W oparciu o przeprowadzo-
ne wizje lokalne inspekto-
rów ZDM, wnioski radnych
i mieszkańców oraz uwagi
funkcjonariuszy Straży Miej-
skiej przygotowano listę
dróg, które zostaną wyre-
montowane. Są to drogi za-
równo gminne, powiatowe,
jak i wojewódzkie i krajo-
we, których remontem zaj-
mie się Przedsiębiorstwo
Remontów Ulic i Mostów
w Gliwicach. To właśnie ta
firma wygrała przetarg na
utrzymanie dróg publicz-
nych w Gliwicach w latach
2014 -2017.

Drogi gminne
• ul. Paderewskiego – budowa miejsc

postojowych na działce nr 635 (za-
danie sondażowe)

• ul. Św. Marka – remont nawierzch-
ni jezdni i chodnika na odcinku od
ul. Lipowej do ul. Zakole (zadanie
sondażowe)

• ul. Brzozowa – remont nawierzchni
jezdni i chodników na odcinku od
ul. Jesionowej do ul. Okrzei

• ul. Wybrzeże Wojska Polskiego –
remont nawierzchni parkingów
wzdłuż ul. Wybrzeże Wojska Pol-
skiego

• ul. Sobótki – remont nawierzchni
jezdni i chodników w rejonie nowo
budowanego komisariatu

• ul. Uszczyka – remont nawierzchni
chodników na całej długości ulicy
(rejon zabudowań)

• ul. Kochanowskiego – remont na-
wierzchni jezdni (wybrane frag-
menty)

• ul. ZWM – remont nawierzchni
jezdni i chodników na całej długości
ulicy

• ul. Skowrończa – remont na-
wierzchni jezdni i chodników na
całej długości ulicy

• ul. Wałbrzyska – remont na-
wierzchni jezdni na odcinku od ul.
Świdnickiej do ul. Nowosądeckiej

• ul. Karolinki – remont nawierzchni
jezdni i chodników na całej długości
ulicy

• ul. Wieniawskiego – remont na-
wierzchni jezdni i chodników na
całej długości ulicy

• ul. Żeromskiego – remont na-
wierzchni jezdni i chodników na

odcinku od ul. Młodzieżowej do
ul. Dzionkarzy

• ul. Zygmuntowska – remont na-
wierzchni parkingu na odcinku od
ul. Ossolińskich do ul. Literatów

Drogi powiatowe, krajowe,
wojewódzkie
• ul. Poniatowskiego – remont na-

wierzchni jezdni na odcinku od ul.
Krakusa do ul. Czarneckiego

• ul. Traktorzystów – budowa chod-
nika od nowych zabudowań (nr
45) w kierunku ul. Tulipanów

• ul. Kozielska – budowa chodnika
na odcinku od ul. Braci Grimm do
nr 246

• ul. Sobieskiego – remont na-
wierzchni chodników na odcinku
od ul. Daszyńskiego do ul. Ko-
ściuszki (+ wybrane fragmenty)

• ul. Św. Wojciecha – budowa chod-
nika na odcinku od ul. Jałowcowej
w kierunku cmentarza

• ul. Wyczółkowskiego – remont na-
wierzchni jezdni na odcinku od
ronda do ul. Kozielskiej

• ul. Nad Łąkami – budowa chodnika
na odcinku od ul. Toszeckiej do ul.
Strzelców Bytomskich

• ul. Lotników – remont nawierzchni
chodników na odcinku od ul. Boj-
kowskiej do ul. Kilińskiego

• ul. Dąbrowskiego – remont na-
wierzchni jezdni (wybrane frag-
menty)

• ul. Styczyńskiego – remont na-
wierzchni jezdni na odcinku od ul.
Kozielskiej do ul. Andersa
ul. Kościuszki – remont nawierzch-
ni jezdni (wybrane fragmenty)

• DK 88 – remont nawierzchni jezdni
(wybrane fragmenty)

• ul. Andersa – remont nawierzchni
jezdni (wybrane fragmenty)
ul. Pszczyńska – remont nawierzch-
ni jezdni (wybrane fragmenty)

Prace mają zostać zrealizowane
w terminie od kwietnia do lis-
topada bieżącego roku.

Jeszcze w tym roku
2 GLIWICE
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Gliwickich „drogowców” czeka pracowity rok. Nakładem 12,5 mln zł  Zarząd Dróg Miejskich
w Gliwicach wyremontuje w okresie od kwietnia do listopada tego roku 56 tys. m2 dróg 
i około 27 tys. m2 parkingów i chodników.
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- Od 2009 roku obowiązuje
uchwała Rady Miasta Gliwice
w sprawie powołania spółki,
która miałaby mieć w swoim
kapitale halę i prowadzić dzia-
łalność w tym obiekcie. W mię-
dzyczasie PWiK zostało po-
wołane na menedżera kon-
traktu budowy hali. Wyspe-
cjalizowało się w tym - zresztą
wcześniej było wyspecjalizo-
wane we wdrażaniu dużych,
poważnych projektów unij-
nych, stąd decyzja, że to właś-
nie PWiK zajmie się budową
Hali Gliwice. Zamiast powo-
ływać nową spółkę zamierza-
my przekazać halę do tej już
istniejącej. Korzyści takiego
rozwiązania są dość oczywiste
– nie musimy powoływać za-
rządu, rady nadzorczej czy
szukać ludzi kompetentnych
– w PWiK tacy ludzie już są -
mówił Zygmunt Frankiewicz

Prezydent poruszył również kwestię
przeznaczenia dodatkowych 40 mln
zł na wyposażenie hali. 321 mln zł
w kontrakcie na budowę hali nie
obejmowało jej wyposażenia, co było
celowym zabiegiem wykonanym po

to, by decyzję na temat wyposażenia
hali podjąć w ostatnim możliwym
momencie - wtedy kiedy będą znane:
aktualne wymagania dotyczące
ochrony przeciwpożarowej, organi-
zacji imprez masowych, sprzęt i ce-
ny. W opinii Frankiewicza wyposa-
żeniem hali powinna zająć się firma,
która będzie obiekt prowadziła, stąd
propozycja przekazania aportem
PWiK 40 mln zł na ten cel.

- Koszty hali względem in-
formacji, które są w obiegu
publicznym się nie zwiększą
w związku z tą operacją.
Znana wszystkim kwota 321
mln. zł nie zostanie wydana
w całości. W tej chwili jes-
teśmy na etapie odzyskiwa-
nia podatku VAT – z tego ty-
tułu do budżetu miasta już
wpłynęło 20 mln. zł a pozos-
tałą kwotę mamy zamiar od-
zyskać już wkrótce. Całościo-
wo będzie to ponad 70 mln.
zł i o tyle koszt hali będzie
niższy. Wliczając w to koszty
wyposażenia hali to i tak su-
marycznie ta kwota jest niż-
sza niż 300 mln zł” - dodał
Frankiewicz

Pojawiły się pytania, czy fakt prze-
kazania hali pod władanie PWiK
oznacza koniec starań o pozyskanie
operatora hali. Prezydent Zygmunt
Frankiewicz i wiceprezydent Piotr
Wieczorek zapewniali jednak, że
w tej kwestii nic się nie zmieniło.
Trwają rozmowy z potencjalnymi
operatorami, których sporo zgłasza
chęć udziału w postępowaniu prze-
targowym. Co jednak w sytuacji,
kiedy operator hali się nie najdzie? 

- To nie jest problem. W tej
chwili mamy bardzo dobre
wsparcie merytoryczne doty-
czące wyposażenia, wykań-
czania hali czy szukania ope-
ratora. Potencjalnych opera-
torów zgłasza się sporo i nie
wykluczone, że to właśnie któ-
ryś z nich będzie tym docelo-
wym, albo przynajmniej bę-
dzie nam doradzał. Sądzę, że
w najgorszym wypadku mo-
żemy postąpić tak, jak w więk-
szości miast, które takie hale
posiadają – miasto powoła
własną firmę, która zarządza
halą. To jednak jest dla nas
ostateczność. 

Na czwartkowej sesji radni zmienili kilka punk-
tów w uchwale dotyczącej płatnego parkowania.
Są to jednak zmiany kosmetyczne. Najważ-
niejsza informacja jest taka, że zameldowanym
mieszkańcom nieruchomości usytuowanych
przy ulicach, na których wyznaczono system
płatnego parkowania przysługuje prawo do
zryczałtowanej opłaty w wysokości 120 zł rocz-
nie. Jest to tzw. abonament mieszkańca. Można
go wykupić wyłącznie dla jednego samochodu
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Wła-
ściciel pojazdu będzie musiał na przednią szybę
samochodu przykleić specjalną naklejkę. Aby
móc wykupić abonament, mieszkaniec będzie
musiał przedstawić dowód osobisty i dowód
rejestracyjny pojazdu.

Będzie można wykupić również abonamenty
wielodniowe. Minimalny okres to 6 dni, a ma-
ksymalny rok. Kierowca przyjeżdżający do cen-
trum i parkujący auto zapłaci za cały dzień 13
zł w strefie A i 7,50 zł w strefie B. Wykupując
abonament wielodniowy kierowca zaoszczę-
dzi dziennie odpowiednio 2,60 zł oraz 1,40 zł
– w stosunku do tego, gdyby płacił każdego
dnia w parkomacie. Na szybie samochodu rów-
nież będzie musiała znaleźć się naklejka. Strefa
A obejmie Stare Miasto, strefa B inne ulice
w centrum. Opłaty będę pobierane za parko-

wanie od godz. 10.00 do 18.00 od poniedział-
ku do piątku. Za brak opłaty nałożona zosta-
nie kara – 20 zł jeżeli zapłacimy w ciągu 7 dni,
a 50 zł po tym terminie. 

40 groszy w strefie B i 70 w strefie A za mini-
malny czas parkowania, czyli 15 minut – a to
często wystarcza na załatwienie sprawy –
to naprawdę nie jest duża kwota. — mówi
prezydent Frankiewicz. – Cała operacja
nie ma natury fiskalnej, nie chodzi o to, żeby
zebrać od kierowców pieniądze. Tu nie można
mówić o zyskach budżetu miasta, tu chodzi
o uporządkowanie pewnej dolegliwej kwestii,
która wielu mieszkańców dotyczy. Chodzi
nam o rotację na miejscach parkinkowych.

Dzięki PIAPom zapłacimy nie tylko za parkowanie
ale także dokonamy płatności względem lokal-
nych dostawców usług i mediów. System wypo-
sażony będzie także w moduły tematyczne dzięki,
którym będziemy mogli m.in. sprawdzić jakie
wydarzenia kulturalne i rozrywkowe mają ak-
tualnie miejsce na terenie miasta i zarezerwować
bilety. Będziemy mogli także zobaczyć mapę
miasta, sprawdzić rozkład komunikacji miejskiej,
a nawet doładować telefon komórkowy.

Przed czwartkową sesją Rady Miasta prezydent Frankiewicz zwołał
konferencję prasową, na której poruszył kwestie wniesienia aportem
do kapitału zakładowego PWiK powstającej Hali Gliwice i podwyższenia
kapitału spółki o środki przeznaczone na wyposażenie obiektu. 

Hala Gliwice tańsza o 30 milionów

Płatne parkowanie
- Chodzi o rotację nie o zarabianie

Opłaty będą uiszczane w specjal-
nych automatach, które niebawem
staną w Gliwicach. Nie będą to jed-
nak „zwykłe” parkomaty znane z in-
nych miast. Gliwice, promujące się
jako miasto nowych technologii
także tutaj chce być o krok do przo-
du przed innymi. Urządzenia wielo-
funkcyjne PIAP mają być odpowie-
dzią na zwiększone potrzeby komu-
nikacyjne i informacyjne społeczeń-
stwa. Mogą spełniać także rolę na-
rzędzia promocyjnego miasta Gli-
wice. PIAPy to wysokie na 1,5 met-
ra i szerokie na 80 cm stabilne
„budki” z wysokiej jakości stali nie-
rdzewnej. Solidna metalowa kon-
strukcja skutecznie chroni kompu-
ter i część skarbcową urządzenia
wyposażonego także w 19-calowy
monitor LCD. 

System płatnego parkowania ruszy w naszym mieście 1 lipca.
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Jedna osoba zginęła w wy-
padku, do którego doszło
w piątek po godz. 9.00 na
ul. Toszeckiej. Policjanci
ustalają szczegółowe oko-
liczności tragicznego w skut-
kach zdarzenia. Ze wstęp-
nych ustaleń wynika, że kie-
rowca audi 80 jadący w stro-
nę Pyskowic z niewyjaśnio-
nych przyczyn zjechał na
przeciwny pas ruchu i zde-
rzył się czołowo z tirem.
Kierujący samochodem oso-
bowym poniósł śmierć na
miejscu. Przez kilka godzin
ul. Toszecka była zabloko-
wana. Najwięcej problemów
sprawiło wyciągnięcie tira.

Także w piątek doszło do ko-
lejnego tragicznego w skut-

kach wypadku samochodo-
wego. Na drodze krajowej
nr 88 zginęły trzy osoby.
Są to pieszy i kierowcy
dwóch pojazdów. Do wy-
padku doszło ok. godziny
22.20 na wysokości osiedla
im. Obrońców Pokoju. Ze
wstępnych ustaleń wynika,
że samochód marki bmw,
jadący w stronę Zabrza, po-
trącił pieszego, a następnie
zjechał na przeciwny pas
ruchu i zderzył się z samo-
chodem marki mazda. Na
miejscu zginęły trzy osoby.
Ofiary to mężczyźni: 32-let-
ni kierowca bmw, 25-letni
kierowca mazdy, trwa usta-
lanie tożsamości pieszego.
Na miejscu pracowały
wszystkie służby, ekipa śled-
cza oraz prokurator. W wy-

niku wypadku droga została
zablokowana w obu kierun-
kach, policja na ten czas
zorganizowała objazdy.

Natomiast wieczorem w Ła-
będach, na nieużytkach za
supermarketem, gaszono
pożar. Znaleziono ciało 57-
letniego mężczyzny. Gliwic-
cy policjanci wszczęli w tej
sprawie śledztwo. Do po-
żaru traw na nieużytkach
doszło około godziny 20.30,
z niewyjaśnionych dotąd
przyczyn. W czasie akcji
znaleziono prowizorycz-
ny budynek. W środku leżał
nieżyjący już 57-latek.
W tym miejscu od dłuższego
czasu spotykały się osoby
bezdomne.

Budowa skweru przy Domu
Opieki Społecznej to inicja-
tywa mieszkańców, którzy
zdecydowali o realizacji in-
westycji w ramach zeszło-
rocznego budżetu obywa-
telskiego. Miejski Zarząd
Usług Komunalnych pod-
pisał umowę z firmą, która
zmodernizuje zieleniec przy
skrzyżowaniu ul. Derkacza
i alei Sikornik. Skwer będą
przecinać alejki, które skrzy-
żują się w centralnym punk-
cie tego miejsca. Tam po-
sadzony zostanie świerk
srebrny – drzewo cenione
w ogrodnictwie oraz prze-
strzeni miejskiej, m.in. za
wyjątkową urodę oraz zdol-
ność klimatyzacji w trud-
nych miejskich warunkach.
Od strony alei Sikornik po-
sadzony zostanie szpaler
drzew (dąb szypułkowy),
z kolei wzdłuż alejek ozdob-
ne krzewy: berberys czer-
wony, forsycja, prusznik

niebieski, różanecznik, krze-
wuszka wspaniała. Dla osób,
które na skwerze przy alei
Sikornik będą chciały od-
począć, postawione zosta-
ną ławki oraz stoły do gry
w szachy. Z kolei dla ak-
tywnych wybudowana zo-
stanie siłownia na świeżym
powietrzu. Zamontowanych
zostanie aż 10 stanowisk do

ćwiczeń. Taki zestaw urzą-
dzeń pozwoli w jednym
miejscu przeprowadzić tre-
ning różnych części ciała.
Projektanci pomyśleli rów-
nież o osobach, które na
skwer będą przyjeżdżać ro-
werami – zamontowane zo-
staną stojaki na jednoślady.
Modernizacja skweru po-
winna zakończyć się latem.

Tragiczny piątek

Na Sikorniku powstanie
miejsce do wypoczynku
i aktywności

Nowe Zadania
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Przeznaczenie: na przejażdżki, dla dzieci od 6 do 8 lat 
(120 do 135 cm). Jednobiegowy, prosty, solidny

Rower 20 cali SINGLE ONE dla
dzieci biały B'TWIN

Przeznaczenie: na przejażdżki, dla dzieci od 6 do 8 lat 
(120 do 135 cm). Rower chłopięcy 20" czerwony, 
5 biegowy, wyposażony w tarczę ochronną mechanizmu
korbowego, oraz oświetlenie przednie i tylne.

Rower 20 cali RACINGBOY 320 
dla dzieci czerwony B'TWIN

549

dożywotnia gwarancja
szczegóły w sklepie

sport nie musi być drogi

99
zł

99
zł

B’TWIN oferuje dożywotnią gwarancję
na ramę, mostek, kierownicę i widelec.

B’TWIN oferuje dożywotnią gwarancję
na ramę, wspornik, kierownicę i widelec.
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P R O M O C J A

Rozpoczyna się zbieranie propozycji zadań do
uwzględnienia  w budżecie miasta Gliwice na
2016 rok. Wnioski mogą składać radni: miejscy,
osiedlowi i młodzieżowi. To z nimi powinni
kontaktować się mieszkańcy Gliwic, którzy
chcą coś zmienić w swoim bezpośrednim oto-
czeniu.
Odnowiony plac zabaw czy estetyczny skwerek?
Bezpieczny chodnik czy dodatkowe miejsca
parkingowe? Nadszedł czas, aby rozglądnąć
się wokół siebie i zastanowić się, czego nam
i naszym sąsiadom najbardziej brakuje. Może
nasza propozycja zostanie ujęta we wniosku?
Warto spróbować!

Do realizacji będą skierowane te zadania z po-
szczególnych grup, na które zagłosuje najwię-
cej osób i które zmieszczą się w limicie finan-
sowania.
Które przedsięwzięcia zostaną zrealizowane?
O tym zadecydują mieszkańcy.
Wnioski radnych, które pomyślnie przejdą we-
ryfikację formalną i merytoryczną, będą poddane
pod głosowanie gliwiczan w dniach od 8 do 22
czerwca. W tym roku będzie można oddać głos
nie tylko przez Internet, ale także na specjalnych
papierowych formularzach – w wyznaczonych

miejscach w różnych częściach miasta. Te zadania,
które uzyskają największe poparcie społeczne,
będą miały szansę na realizację w przyszłym
roku.

BUDŻETOWE KALENDARIUM

do 15 kwietnia
CZAS NA ZGŁASZANIE POMYSŁÓW
Do 15 kwietnia przedstawiciele Rady Miasta,
rad osiedli lub Młodzieżowej Rady Miasta będą
mogli przekazywać swoje propozycje zadań do
realizacji. To oni będą odpowiedzialni za wska-
zanie przedsięwzięć najważniejszych ich zdaniem
dla lokalnej społeczności i przygotowanie wnio-
sków do Urzędu Miejskiego.
Masz pomysł? Skontaktuj się z radnym. Lepiej
nie czekać na ostatnią chwilę, bo do 15 kwietnia
radni muszą złożyć wnioski w Biurze Prezydenta
i Rady Miasta UM.

16 kwietnia – 29 maja
SPRAWDZANIE WNIOSKÓW
Wnioski radnych dostarczone do Urzędu Miej-
skiego zostaną zweryfikowane w wydziałach UM
zajmujących się poszczególnymi zagadnieniami,
a także w miejskich jednostkach, takich jak np.
Zarząd Dróg Miejskich czy Miejski Zarząd Usług
Komunalnych. Pod uwagę będą brane różnorodne
aspekty formalne i merytoryczne. Konieczne
jest sprawdzenie, czy wskazane przedsięwzięcie
może być wykonywane przez miejski samorząd
– czy miasto ma prawne kompetencje do jego
podjęcia, czy teren, na którym miałoby być rea-
lizowane, należy do miasta. Osoby odpowiedzialne
za weryfikację muszą też ustalić, czy przedsięw-
zięcie nie jest już w trakcie realizacji lub w naj-
bliższych planach, a także czy np. nie koliduje
z jakąś inną inwestycją realizowaną w pobliżu.
W efekcie wyodrębnione zostaną zadania możliwe
do wykonania – jednoroczne – wraz z krótkimi
opisami i szacunkowymi kosztami. Zostaną
one zestawione w trzech grupach: inwestycyjnej,
remontowej i zadań bieżących. Będą je opi-
niowali członkowie kierownictwa miasta nad-
zorujący poszczególne wydziały lub jednostki
organizacyjne, a ostatecznie zatwierdzi je pre-
zydent Gliwic.

1 czerwca
OGŁOSZENIE PROPOZYCJI 
BUDŻETOWYCH
Prezydent Gliwic poda do wiadomości wykaz

zadań jednorocznych, które zostaną poddane
pod głosowanie mieszkańców. Lista zostanie
opublikowana 1 czerwca na stronie internetowej
www.gliwice.eu. Ukaże się także w „Miejskim
Serwisie Informacyjnym – Gliwice”.

8 – 22 czerwca
CZAS NA GŁOSOWANIE!
Kto? Mieszkańcy Gliwic, którzy ukończyli 16 lat
(konieczne będzie podanie m.in. imienia i na-
zwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia
i numeru PESEL).
Jak? Każdy może oddać jeden głos na jedno wy-
brane zadanie, tylko z jednej z trzech grup.
Gdzie? Każda osoba uprawniona do głosowania
będzie mogła oddać głos w formie elektronicznej
– poprzez wypełnienie formularza elektronicznego
lub w formie tradycyjnej – poprzez wypełnienie
formularza papierowego. Formularze w wersji
papierowej zostaną wydrukowane w „Miejskim
Serwisie Informacyjnym – Gliwice”. Będą też
dostępne w ponad 20 punktach konsultacyjnych
zlokalizowanych w różnych częściach miasta –
w budynku Urzędu Miejskiego oraz w filiach
Miejskiej Biblioteki Publicznej. W tych miejscach
będzie także można zostawiać wypełnione for-
mularze. Trzecią możliwością oddania głosu bę-
dzie wysłanie wypełnionego formularza listem
do Urzędu Miejskiego.
Szczegółowe zasady głosowania zawiera zarzą-
dzenie Prezydenta Miasta nr 582/15 ws. kon-
sultacji społecznych w sprawie wyboru do reali-
zacji zadań jednorocznych zgłoszonych przez
radnych, kluby radnych, komisje Rady Miasta,
rady osiedli i/lub Młodzieżową Radę Miasta.

Do 20 lipca
WYNIKI KONSULTACJI
Która z propozycji zostanie zrealizowana w 2016
roku? Tego dowiemy się do 20 lipca. Do wyko-
nania zostaną skierowane zadania, które uzyskały
w swojej grupie największą liczbę głosów i zmiesz-
czą się w limicie finansowania dla danej grupy.
 

Mieszkańcy wybiorą
Po raz trzeci mieszkańcy Gliwic zagłosują na zadania jednoroczne,
które mogą być zrealizowane w kolejnym roku budżetowym. 
Do podziału jest 2,5 mln zł.

2 500 000 zł 
– tyle pieniędzy zaplanowano
na realizację zadań, które wy-
biorą mieszkańcy
Zadania będą podzielone na
trzy grupy:

1 500 000 zł 
– limit dla zadań inwestycyj-
nych

800 000 zł
– limit dla zdań remonto-
wych

200 000 zł 
– limit dla zadań bieżących

Zarządzenie organizacyjne

nr 23/15 Prezydenta

Miasta Gliwice z dnia 23

marca 2015 r. w sprawie:

zasad składania przez
mieszkańców za po-
średnictwem radnych,
klubów radnych, ko-
misji Rady Miasta, rad
osiedli i Młodzieżowej
Rady Miasta, wniosków
do budżetu miasta na
realizację zadań jedno-
rocznych oraz wyboru
wniosków w oparciu
o głosowanie miesz-
kańców.

Zarządzenie 

Prezydenta Miasta 

nr 582/15 ws. konsultacji

społecznych w sprawie:

wyboru do realizacji
zadań jednorocznych
zgłoszonych przez rad-
nych, kluby radnych, ko-
misje Rady Miasta, rady
osiedli i/lub Młodzie-
żową Radę Miasta.

Zgłoś pomysł! 
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Wizyta rozpoczęła się na lotnisku
gliwickiego aeroklubu, gdzie Janusz
Korwin-Mikke wylądował swoim sa-
molotem - Air Korwin One. Przywitał
go czerwony dywan i grupa zwolen-
ników. Wśród nich Sławomir Sławski
– do niedawna lider śląskich struktur
Unii Polityki Realnej, który wraz z gru-
pą współpracowników 24 marca opu-
ścił szeregi partii i postanowił wes-
przeć Janusza Korwina-Mikke w kam-
panii wyborczej. - Pan Janusz Kor-
win-Mikke w naszej opinii jest
liderem polskiej prawicy i naj-
bardziej rozpoznawalną jej po-
stacią. - rozpoczął Sławski. - Naj-
ważniejszym powodem, dla
którego popraliśmy go w walce
o fotel prezydenta jest to, że ta
jest gwarantem czystości ideo-
wej partii, którą będzie two-
rzył. Dlatego z tego miejsca
chciałbym zaapelować do
wszystkich, którzy wyznają
poglądy konserwatywno-libe-
ralne, by zgodnie z hasłem
„wszystkie ręce na pokład”
przyłączyli się do nas, bo być
może na jesieni odniesiemy
w związku z tym duży sukces.

Na płycie lotniska odbyła się również
krótka konferencja prasowa, na której
kandydat na fotel Prezydenta RP
w znanym sobie stylu zabrał głos.
Podkreślał, że zarówno Bronisław

Komorowski, jak i Andrzej Duda byli
niegdyś członkami Unii Wolności
i obydwaj byli za wejściem Polski do
Unii Europejskiej i w konsekwencji
wejścia do strefy euro. - Pan Duda
ukrywa, że był członkiem UW.
Próbuje stworzyć fałszywe
wrażenie, że macie Państwo
jakiś wybór – otóż oświadczam
- nie macie żadnego wyboru.
Obydwaj byli za euro, choć pan
Duda teraz twierdzi, że jest prze-
ciwko. Przypominam, że Pan
Duda był ministrem w Kance-
larii Premiera, kiedy Jarosław
Kaczyński negocjował a Lech
Kaczyński podpisywał wejście
Polski do Unii Europejskiej.
Podkreślał również, że Ci kandydaci,
którzy kilka miesięcy temu twier-
dzili, że Prezydent RP jest jedynie
ozdobą do żyrandola dziś zaciekle
o ten fotel walczą. - Prawda jest
taka – o czym Państwu się nie
mówi – że prezydent jest tak
naprawdę jedynym kontrole-
rem służb specjalnych i to jest
powód, dla którego o to stano-
wisko tak bardzo się walczy.
Jedyną poważniejszą różnicą

pomiędzy PRL a III RP jest to,
że w PRL partia kontrolowała
służby specjalne - w tej chwili
nikt ich nie kontroluje.

Padły również pytania o uznanie na-
rodowości śląskiej i kwestię kopalń.
- Każdy obywatel może mówić
w języku, jaki mu się tylko po-
doba, nie tylko po śląsku, ale
nawet po chińsku. To powinna
być jego prywatna sprawa
i państwo nie powinno się
w to wtrącać. Armię urzędni-
ków, którzy się tymi kwestiami
zajmują trzeba zwolnić i bę-
dziemy mieli tanie Państwo.
Natomiast jeśli  pytacie mnie
Państwo o Śląsk, to Śląsk wy-
brał profesora Buzka do euro-
parlamentu i w dużej mierze
jemu możecie zawdzięczać sy-
tuację polskiego górnictwa. To
jest wyjątkowa naiwność ze
strony mieszkańców Śląska,
że wybierają ludzi, którzy nisz-
czą tę gałąź gospodarki.

Po krótkiej konferencji na lotnisku
gliwickiego aeroklubu Janusz Kor-
win-Mikke udał się do Górnośląskiej
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości,
gdzie wygłosił wykład na temat przed-
siębiorczości właśnie. Przed wykła-
dem udało Nam się z nim chwilę po-
rozmawiać.

Z ostatniego sondażu CBOSu wynika,
że pana wyborcami są głównie osoby
młode. Jak pan zamierza przekonać
do siebie starszy elektorat?
Moim zadaniem nie jest przekony-
wanie wyborców do siebie. Jeśli ja
będę ich zbyt nachalnie do siebie
przekonywał, to odniosę zupełnie
odwrotny do zamierzonego skutek.
Ludzie muszą zrozumieć, że w gło-
sowaniu na mnie mają po prostu
interes, ja nie potrzebuję zmiany
ustroju, nie robię tego dla siebie. To
ludziom powinno zależeć na tym,
żebym został prezydentem.
Kiedy rozmawia pan z młodymi ludź-
mi to jakie problemy najczęściej
zgłaszają?
Na spotkania ze mną przychodzą
ludzie mający 23-24 lata, czasami
młodsi, czasami starsi. Generalnie
są to ludzie, którzy w normalnym
kraju od kilku lat prowadziliby już
jakąś działalność, byliby wybitnymi
szewcami, przedsiębiorcami, leka-
rzami, a w Polsce ciągle są uważani
za ludzi niepotrzebnych. Nie wiedzą
czy gdy założą firmę to Państwo ich
zniszczy od razu, czy dopiero za
chwilę, nie wiedzą czy wyjechać za

granicę, czy zostać, czy można za-
kładać rodzinę, czy będzie wojna.
Żyją w ogromnej niepewności i zda-
ją sobie sprawę z tego, że system,
w którym żyjemy jest systemem
obrzydliwym. Oni nie chcą być nie-
wolnikami, chcą sami o sobie decy-
dować.
Dzisiaj z gliwiczanami będzie rozma-
wiał pan o przedsiębiorczości. Czy po-
mimo tych wszystkich przeciwności,
o których pan mówi młodzi Polacy są
przedsiębiorczy?
Każdy człowiek jest odrobinę przed-
siębiorczy, choć w różnym stopniu.
Ci najbardziej przedsiębiorczy
w większości z Polski już wyjechali.
Wspomniał pan o życiu w niepewności,
o wojnie, jak pan ocenia to, co się dzieje
za naszą wschodnią granicą?
A co się dzieje za wschodnią granicą?
To co się dzieje dalej to już jest za-
chodnia granica Rosji. Poza tym
zwracam uwagę na to, że my rów-
nież mamy granicę z Rosją, na której
też nic się nie dzieje. To jest konflikt
Ukrainy z Rosją, w którym Polska
nie ma żadnego interesu. Odnoto-
wuję z zadowoleniem działania Wła-
dimira Putina, bo doprowadził do
tego, że Ukraińcy nienawidzą Ros-
jan, a to bardzo dobrze, bo do tej
pory nienawidzili tylko Polaków.
Ogłoszenie przez Polskę neutralności
mogłoby zapobiec III Wojnie Świa-
towej, bo wyraźnie widać, że potężne

kręgi w Stanach Zjednoczonych dążą
do jej rozpętania. Gdyby Polska
ogłosiła neutralność, to NATO nie
miałoby dostępu do Ukrainy. 
Krótkie pytanie na koniec: dlaczego
Korwin-Mikke jest najlepszym kandy-
datem?
Bo reszta to banda socjalistów. Nie
mówię tu oczywiście o koledze Brau-
nie, Wilku czy Kukizie, ale o całej
reszcie. Zwłaszcza piętnuję tutaj PiS,
który kreuje się na partię prawicową,
a kiedy przejrzałem starannie ich
program to się okazało, że na jedną
stronę przypadają dwa razy słowa
socjalny, społeczny itp. 
Dlaczego w takim razie kapitalizm
Korwina-Mikke miałby być lepszym
rozwiązaniem? 
My mówimy raczej o liberalizmie
gospodarczym, który jest najlepszy
dlatego, że pieniądze idą tam, gdzie
dają największy zysk, chcemy żeby
ludzie te pieniądze mieli i żeby mieli
wolność. Oczywiście są pewne
ograniczenia tej wolności, ale chce-
my dać maksymalną wolność jaka
jest możliwa, żeby ludzie mogli się
rozwijać, a Państwo im nie prze-
szkadzało.

WM

- Chcemy dać maksymalną
wolność jaka jest możliwa

Janusz Korwin-Mikke – jedna z barwniejszych
postaci polskiej sceny politycznej, w ramach
kampanii wyborczej odwiedził Gliwice 

Foto:  M. Morawiak
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W każdym rzędzie, kolumnie i kwadracie 3x3
powinno znaleźć się 9 różnych cyfr od 1do9.

SUDOKU
Baran 21.03-20.04
Uważaj bo nienasycony apetyt
może stać się dla Ciebie pułapką.
Chcesz być zdobywcą. Przeczuwasz
jednak zmiany w pracy. Te nastąpią
szybciej niż myślisz. 

Byk 21.04-20.05
Nadchodzące dni będą dobre, aby
zrobić coś we dwójkę, lepiej jednak
zachować plany w tajemnicy, bo
obecnie otaczają Was osoby, które
nie życzą innym zbyt dobrze.

Bliźnięta 21.05-21.06
W tym tygodniu będziesz mógł
działać z dużym rozmachem i swo-
bodą. Uważaj jednak by nie mieć
problemów z terminowym wy-
wiązywaniem się z obowiązków 

Rak 22.06-22.07
Unikaj konfrontacji z nieprzyja-
ciółmi. Szkoda na nich energii.
Twoje zmienne nastroje mogą
wpłynąć na życie całej rodziny.
Nie nadwyrężaj swojej psychiki.

Lew 23.07-23.08
Nie rozpamiętuj niepowodzeń. Ten
wyjątkowy tydzień może wpłynąć
na Ciebie melancholijnie. Skup się
na szerszym kontekście życia.Jesteś
niezbędny w obecnej pracy. Wy-
walczyłeś swój status, twoi koledzy
z pracy potrzebują silnego wsparcia. 

Panna 24.08-22.09
Unikaj zbyt spontanicznych decyzji.
To dobry tydzień w świecie uczuć.
Ukochana może zaskoczyć przy-
jemną wiadomością. Będziesz
w doskonałej kondycji fizycznej. 

Waga 23.09-23.10
Jeśli czujesz się przez kogoś zdo-
minowany, masz dobry moment,
by określić własne granice. W tym
tygodniu warto możesz wreszcie
swoje plany wprowadzić w czyn.

Skorpion 24.10-22.11
Czekałeś na awans. Niestety ktoś
bezwzględny cię uprzedził. Nie
daj się jednak sprowokować takim
zagraniom. Szef tak czy inaczej
dostrzeże twoje walory. 

Strzelec 23.11-21.12
Chcesz się wykazać. Nie rób jednak
kilku rzeczy naraz. Skoncentruj się
na najbliższym zadaniu. Jeśli jesteś
wolny, w tym tygodniu poznasz
kogoś kto zrobi na Tobie wraże-
nie.

Koziorożec 22.12-20.01
Czas spojrzeć prawdzie w oczy.
Sam nie jesteś doskonały. Przestań
koncentrować się na swoich wa-
dach. Otoczenie nie zauważa Two-
ich złych cech.

Wodnik     21.01-19.02
Dbaj o wypoczynek, najlepiej
na świeżym powietrzu. I nie
odwlekaj już wizyty u lekarza.
Każdy dzień zwłoki może mieć
poważne konsekwencje. 

Ryby 20.02-20.03
Jesteś niezbędny w obecnej pracy.
Wywalczyłeś swój status, twoi ko-
ledzy z pracy potrzebują silnego
wsparcia. Pomóż im w tym szcze-
gólnym miesiącu.

W tym tygodniu imieniny
obchodzą 

www.dzisiajwgliwicach.pl

Horoskop

 Aniela (poniedziałek)
— Kobieta ta ma wielkie powodzenie u płci przeciw-
nej, gdyż jest bardzo kobieca, subtelna i ma
nieodparty urok. Często jednak wikła się w problemy
z mężczyznami, gdyż dla każdego jest jednakowo miła
i z każdym gotowa jest porozmawiać, dlatego często
jej uprzejmość bywa błędnie odbierana jako oznaka
zainteresowania, z czego potem trudno jest jej się
wycofać, gdyż nie jest szczególnie asertywna i bardzo
dba, by nikogo nie urazić czy nie zranić.

 Franciszek (wtorek)
— Jest niezależny, ceni sobie wolność myśli i nigdy
nie pozwala, by ktoś czy coś, poza jego własnymi
poglądami, go ograniczało. Przeciwnie, nieraz robi
na złość tym, którzy próbują go do czegoś przekony-
wać czy od czegoś odwodzić i specjalnie robi na
przekór ich życzeniom, dlatego lepiej nie wywierać na
niego żadnego wpływu. Ceni sobie wygodne, beztro-
skie życie i nie lubi, gdy zawraca mu się głowę jakimiś
problemami. 

 Grażyna (środa)
— Grażyna wyróżnia się na tle innych osób niewątpli-
wie tym, że jest zawsze poukładana i wie, czego chce
od życia. Nie zdarza się, by traciła głowę w najgor-
szych okolicznościach, a nawet przeciwnie – ma
wielki talent do działania w sytuacjach kryzysowych
i doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie innych
zawodzi zdrowy rozsądek. Dlatego jest wielką
pomocą dla swych bliskich i przyjaciół zawsze wtedy,
gdy mają oni jakieś poważne problemy albo sytuacje,
w których opuszcza ich trzeźwość umysłu i ktoś musi
wziąć sprawy we własne ręce.

 Aron (czwartek)
— Aaron ma bardzo szerokie i ambitne plany, które
realizuje niezwykle konsekwentnie, z całą swoją sta-
nowczością, a jeśli okoliczności mu nie sprzyjają,
zazwyczaj korzysta z cudzego wsparcia. W efekcie
rzadko ponosi porażki, zwłaszcza, że posiada bardzo
mocno rozwiniętą intuicję, dzięki której przeważnie
kieruje się w życiu najlepszą drogą i dokonuje najlep-
szych możliwych wyborów zupełnie instynktownie,
wprawiając tym swoje otoczenie w niekłamany
podziw, a czasem także zazdrość. Ponadto człowiek
ten wyróżnia się swoją wielką inteligencją, która
w połączeniu z jego wszechstronnymi zainteresowa-
niami daje zasoby naprawdę imponującej wiedzy,
którą błyszczy w swoim otoczeniu już od młodych
lat..

 Antoni (piątek)
— Jedną z najważniejszych wartości w życiu jest dla
niego wykształcenie i można mieć pewność, że nie
zajmie się zakładaniem rodziny czy realizowaniem
swoich pasji zanim nie dojdzie do wniosku, że osiąg-
nął już odpowiedni poziom rozwoju intelektualnego,
a najczęściej jest tak, że Antoni kształci się przez całe
swoje życie, nawet gdy już nie musi, ale robi to dla
swej własnej przyjemności i satysfakcji.

 Benedykt (sobota)
—Żyje na wysokim poziomie. Lubi pieniądze, ale one
jego też lubią, dlatego zwykle wcale nie musi się
wysilać, by zarabiać duże ich ilości i może sobie
pozwolić na wystawne życie, takie, jakie lubi. Kocha
wszystko, co bogate, a najlepiej jeszcze ekstrawagan-
ckie, choć nie tyle ma na celu zadziwienie innych czy
wzbudzenie ich zazdrości, co zaspokojenie własnych
zachcianek i zapotrzebowania na niezwykłości. Dość
mocno zależy mu na tym, by osiągnąć dobry status
materialny, nie czeka jednak na uśmiech kapryśnej
fortuny, lecz przeciwnie – pracuje bardzo starannie
i często zajmuje się prowadzeniem własnego biznesu,
co zazwyczaj bardzo dobrze mu wychodzi.

 Irena (niedziela)
— to osoba bardzo religijna i jako taka zawsze chętnie
pomaga innym i postępuje fair. Nigdy nie pozwala
sobie na jakieś zachowanie niezgodne z zasadami,
które wyznaje, bo wie, że potem nie mogłaby spokoj-
nie zasnąć, ale też zwyczajnie nie ma ochoty na takie
zachowania, bo czuje się doskonale, kiedy postępuje
w zgodzie ze swymi ideami
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