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Znikną
bramki?

www.dzisiajwgliwicach.pl


Rozmowa z Pawłem Kukizem

Spotykamy się na konferencji Pol-

ska – Majdan – Ukraina, jest Pan

reprezentantem Polaków, którzy

w tych trudnych dniach jednoczyli

się z Ukraińcami na Majdanie.

Czy istnieje uniwersalne przesła-

nie wynikające z tamtych zda-

rzeń?

Przychodzę tutaj z czystym su-
mieniem. Zrobiłem właściwie
wszystko co było w zasięgu mojej
mocy przy sprawach związanych
z początkami tej rewolucji. Nie
siedziałem w domu, starałem
się tam jeździć, pomagać w każdy
możliwy sposób. Chcę poroz-
mawiać o tym co dzisiaj słychać,
jak sami Ukraińcy widzą swoje
dalsze perspektywy. Wcześniej
te wyjazdy wynikały z odruchu
serca i realizacji tego stwierdze-
nia Józefa Piłsudskiego, które
brzmiało „Nie ma wolnej Polski
bez wolnej Ukrainy i nie ma
wolnej Ukrainy bez wolnej Pol-
ski”. Chciałem również zobaczyć
jak to się robi, jak naród może
postawić się władzy. U nas nie
trzeba krwi, ale sądzę, że naród
polski powinien zażądać zwrotu
państwa jego obywatelom. 

Zwrotu?

W naszym systemie postkomu-
nistycznym poseł jest odpowie-
dzialny przed wodzem partii.
Tym samym dosłownie przestaje
być posłem, a staje się żołnie-
rzem wodza. To nie ludzie de-
cydują, czy będzie on ich przed-
stawicielem a lider ugrupowania,
który daje mu wysoką pozycję
na liście – dzięki, której auto-
matycznie wchodzi do parla-
mentu. 

Niedawno miałem okazję rozma-

wiać z Jerzym Buzkiem, pytałem

czy Unia jest pośrednio odpo-

wiedzialna za ofiary na Majdanie.

Odparł z całą pewnością, że nie.

Mogę śmiało powiedzieć, że po-
nosi pełną odpowiedzialność!
Zacznijmy myśleć samodzielnie.
Nie jest istotne czy ktoś się ze
mną zgodzi czy nie. Jestem prze-
konany, że w ogromnej mierze
Niemcy ponoszą odpowiedzial-
ność za to co dzieje się na Ukrai-
nie. Od „Pomarańczowej rewo-
lucji” wpajali i podsycali u Ukra-
ińców wiarę w to, że prędzej czy
później zostaną przyjęci. Wła-

ściwie to prędzej niż później.
Sama organizacja Euro 2012 już
na to wskazywała. Wyobraź so-
bie, że to my jesteśmy w tej sy-
tuacji. Cały czas działają wpływy
rosyjskie, a jednak Unia nas za-
pewnia o integracji i dodatkowo
państwa europejskie organizują
u nas mistrzostwa. Po tym
wszystkim byłbyś przekonany,
że chcą Cię przyjąć w swoje sze-
regi. Może to ogromny skrót
myślowy, ale ostatecznie grały
Ukrainą o rosyjski gaz. Kiedy
już mieli pewny kontrakt i usta-
lono, że rura przejdzie na dnie
Bałtyku, wtedy odpuścili Ukrai-
nę. Powiedziałem swego czasu
dość prowokacyjnie, że niegdyś
Niemcy mordowali gazem, a
obecnie w zamian za gaz po-
zwalają mordować. 

Skoro jesteśmy przy Niemcach,

Jarosław Kaczyński nie wyobraża

sobie żeby niemieckie wojska, w

ramach NATO, stacjonowały w

Polsce...

Właściwie nie chcę tego komen-
tować. Uważam, że prezes Ka-
czyński powinien więcej sił i
uwagi włożyć w przygotowanie
ustawy o pomocy zagranicznej
służb w naszym kraju, a nie
uzewnętrzniać swoje emocje.
Ogromnym błędem było do-
puszczenie do tego, że która-
kolwiek władza ma w razie sy-
tuacji kryzysowej prawo do wy-
korzystanie sił zewnętrznych.
Na przykład gdy naród upomina

się o swój kraj, to rządzący nie
muszą wysyłać policji do pacy-
fikacji takich ruchów. Polskie
prawo pozwala do wezwania ob-
cych służb, które mogą obalić
narastający społeczny bunt. 

Nie ukrywam, że nie słyszałem o

takim zapisie. 

No tak, chyba ja jako pierwsza
osoba w sieci zacząłem rozprzest-
rzeniać tę informację. Niestety
ta ustawa przeszła po cichu.
Choć nie wiem czy przytoczę to
tak dokładnie, ale chyba zapisy
o użyciu zewnętrznych sił doty-
czą sytuacji zagrożenia porządku
i bezpieczeństwa publicznego.
To pojęcie jest tak szerokie, że
może być to powtórka pomocy
bratnich służb w ówczesnej Cze-
chosłowacji w 1968 roku. 

Myśli Pan, że sytuacja na Ukrainie

może się jeszcze pogorszyć?

Wie Pan ja tak daleko nie sięgam.
Nie jestem specjalistą. Mnie bar-
dziej Ukraina interesuje pod ką-
tem polsko-ukraińskiego pojed-
nania i braterstwa. To jest
wszystko kwestia czasu i długo-
falowych działań. Nasza przyjaźń
nie będzie opierać się na jedno-
krotnej akcji. Jeździłem na
Ukrainę już od ostatniej rewo-
lucji, to ponad 10 lat z częstotli-
wością kilka, kilkanaście razy w
roku. 

Takie pojednanie jest możliwe?

Musiało upłynąć dużo lat zanim
pozwoliłem sobie na to, aby w
obecności Ukraińców wyrazić
negatywne odczucia w związku
z tym, że na jednym z budynków
wisi tablica poświęcona bandycie
z UPA Orestowi Onyszkiewiczo-
wi. Powiedziałem to dopiero

wówczas, gdy byłem pewien, że
moja wypowiedź nie spotka się
z agresją. Dopiero gdy przeko-
nałem ich, że dobrze życzę na-
rodowi ukraińskiemu mogliśmy
szczerze rozmawiać. Pokazałem,
że traktuję ich jak braci. Choć
właściwie są dla mnie jak bracia.
Moja babka pochodziła z mał-
żeństwa polsko-ukraińskiego
dlatego płynie we mnie odrobina
ukraińskiej krwi. Wiesz, kiedyś
Klich powiedział, że my żyjemy
w takich warunkach, że nam
czołgi są niepotrzebne, żyjemy
w zgodzie, w przyjaźni. Takie
myślenie jest naiwne. Zawsze
wywiady obcych państw będą
się inwigilować. Wszyscy dbają
o interesy swojego narodu. To
chyba właśnie jest to ważne prze-
słanie.

−Wszyscy dbają o interesy
swojego narodu...
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Jest kandydatka z Bytomia! 

Wbrew wcześniejszym dekla-
racjom bytomskich ugrupowań
o nie wystawianiu kandydata
w zbliżających się wyborach
do Europarlamentu, rzutem
na taśmę pojawiła się osoba
chcąca zawalczyć o mandat.
Jest nią Barbara Roma-

nowska, 31 letnia bytomianka
i to na chwilę obecną wszystko
co o niej wiemy. Wystawiona
została przez komitet Polska

Razem Jarosława Gowina,
czyli można się domyślać że
za wszystkim chowa się To-
masz Chojnacki, lider tego
ugrupowania w Bytomiu, były
i przyszły kandydat na prezy-
denta miasta. Na wtorek zwo-
łana została konferencja pra-
sowa podczas której liczymy
na to, że dowiemy się nieco
więcej na temat jej kandydo-
wania. 
Start rozpoczęła dosyć niety-
powo bo od opublikowania lis-
tu otwartego skierowanego do
wszystkich bytomskich środo-
wisk społecznych i politycz-
nych. Zabieg ten wydaje się
całkiem sprytny bo stawia bez-
partyjnego prezydenta Damia-
na Bartylę w dosyć trudnej sy-
tuacji. Z jednej strony brak po-
parcia prezydenta może być
źle odczytany ponieważ Ro-

manowska będzie prawdopo-
dobnie jedyną kandydatką z
Bytomia, ponadto PRJG jest
partią centroprawicową więc
teoretycznie pokrywającą się
z elektoratem Damiana Bartyli,
z drugiej strony niewątpliwie
jest to osoba ściśle powiązana
z Chojnackim, konkurentem
Bartyli w wyborach samorzą-
dowych. 
Szanse Romanowskiej na do-
stanie się do Europarlamentu
są raczej niewielkie, ale za-
pewne będzie to doskonała
przymiarka przed wyborami
samorządowymi. Jaką rolę dla
niej przewiduje środowisko
powiązane z Tomaszem Choj-
nackim? Tego na razie nie wia-
domo. Może uda nam się do-
wiedzieć więcej już w przyszłym
tygodniu.



Jak dowiedziały jak się „Wia-
domości” TVP1 w ciągu naj-
bliższych dwóch lat bramki na
autostradach ma zastąpić sys-
tem elektroniczny. Resort
wicepremier Elżbiety Bień-
kowskiej liczy, że dzięki temu
uda się zaoszczędzić nawet mi-
liard złotych. Na razie Minis-
terstwo Infrastruktury i Roz-
woju bada możliwości i kon-
sultuje się z ekspertami oraz
przedstawicielami branży dro-
gowej. Z inicjatywy wicemi-
nistra Zbigniewa Rynasiewicza
odbyło się spotkanie, w którym
udział wzięli m.in. przedsta-
wiciele Generalnej Dyrekcji

Dróg Krajowych i Autostrad,
Inspekcji Transportu Drogo-
wego, Polskiej Akademii Nauk,
Pałacu Prezydenckiego i ope-
ratora systemu poboru opłat.

Dziś płatności elektroniczne
są obowiązkowe tylko dla po-
jazdów powyżej 3,5 t. Pozostali
kierowcy muszą stać w kolej-
kach. To często powoduje korki
i paraliżuje ruch na drogach.
Problem będzie narastał. Dziś
opłaty pobierane są na niemal
270 km autostrad, w 2018 r.
może to być już ok. 1200 km,
na których trzeba będzie wy-
budować 18 nowych punktów

poboru opłat.
Urządzenie instalowane w sa-
mochodzie, internet lub apli-
kacje mobilne na smartfony
– być może z takich narzędzi
już niedługo skorzystają kie-
rowcy. Chodzi o to, by zapew-
nić elastyczne formy płatności.
Jedna z opcji to urządzenia
podobne do tych, z ciężarówek.
Inną formą płatności mógłby
być trip-planning, czyli wcześ-
niejsze planowanie podróży
i dokonywanie opłat za po-
średnictwem internetu lub
aplikacji na smartphona.

Po urodzinach zostały siniaki
Europa Centralna funkcjonuje od
ponad roku. Po głośnych urodzinach
(koncert i pokaz sztucznych ogni)
pozostał opustoszały parking i oczysz-
czone z ozdób wnętrze galerii. 
W trakcie świętowania, około godziny
18.00 doszło do incydentu, spowo-
dowanego zerwaniem konstrukcji
scenograficznej podwieszonej do su-
fitu. Ozdoby spadły na pracownicę

stoiska oraz jednego z klientów.
Z relacji naszych czytelników wynika,
że widok był dramatyczny. Wypadek
skutecznie zepsuł atmosferę a po-
zostali klienci z niepokojem spoglądali
na sufit galerii, wypatrując czy nie
polecą na ich głowy kolejne ciężkie
przedmioty.

Nie tego oczekiwaliśmy
Obiekt promowany był jeszcze przed

rozpoczęciem budowy. Największy,
przy skrzyżowaniu najważniejszych
dróg, symbol prężnie rozwijającego
się miasta. Miał być dowodem, że
Gliwice to nie tylko ośrodek techno-
logi i logistyki. Media pokazywały
piękne wizualizacje a gliwiczanie cze-
kali na reprezentacyjny, nowoczesny
obiekt z przestrzenią handlową i par-
kiem biurowym. Co prawda z gustami
się nie dyskutuje, jednak czytając ko-
mentarze internautów łatwo zauwa-
żyć, że nie takiej „wizytówki” oczeki-
wali. Tesco, 4F, Apart, Bershka, Carry,
CCC, Cropp, Deichmann, Diverse,
Douglas, H&M, House, Mohito, New
Yorker, Reserved. Brzmi znajomo?
Te sklepy są w niemal każdej galerii
handlowej. Nie inaczej jest w EC.
Nie da się ukryć, że Europa nie od-
biega wiele od oferty powstałych
wcześniej obiektów. Skoro we wszyst-
kich galeriach mamy te same pro-
pozycje, to wielu wybiera te, które
zna i do których ma blisko. Zwłaszcza
gdy paliwo jest drogie. Nowością

w Gliwicach są m.in. Saturn i Casto-
rama, choć sklepów AGD-RTV i bu-
dowlano-ogrodniczych w okolicy nie
brakuje. 

Czego tutaj zabrakło?
Obiekty tego typu przestały być je-
dynie powierzchniami handlowymi,
od dawna spełniają także funkcje
kulturalno-rozrywkowe. W Europie
Centralnej nie zadbano o stałe pro-
pozycje form spędzania wolnego cza-
su. Nie ma kina, klubu fitness czy
choćby kręgielni. Wprawdzie latem
urządzono kino samochodowe a zimą
lodowisko, które przyciągnęły sprag-
nionych darmowej rozrywki miesz-
kańców, jednak czy zatrzymały ich
na stałe? 

Być może sytuacja polepszy się
wraz z powstaniem parku bizneso-
wego, jednak o ile w ogóle powstanie
to z pewnością jeszcze długo przyjdzie
nam czekać na jego otwarcie. Póki
co, w centrum wciąż jest sporo nie
wynajętej powierzchni. Na razie

przedstawiciele EC chwalą się wzros-
tem liczby klientów, jednak trudno
znaleźć potwierdzenie w konkretnych
liczbach. Nie wiadomo również, czy
po ograniczeniu lub po zaprzestaniu
„parkingowych imprez” wraz z nimi
nie odejdą uczestnicy darmowej roz-
rywki i wspomniana tendencja wzros-
towa się nie odwróci.
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Po urodzinach Europy pozostał 
kac... i siniaki.
Jubileuszowe obchody zakończyły się wizytą w szpitalu dwóch poszkodowanych osób 

➽➽➽ ze str.❶

Znikną bramki do poboru opłat

foto: K. Krzemiński

Pierwsze źródło informacjizawsze
w poniedziałek

SPRZEDAŻ  KUPNO

WYNAJEM

tel.: 509 118 891

www.cdrn.pl
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Choć historia obu narodów w
wielu przypadkach przeplatała
się tragicznymi wydarzeniami,
teraz połączyła się w brater-
skim uścisku. Konferencja,
która odbyła się 4 kwietnia w
kopalni Guido pokazała jak
wsparcie i wspólna walka o
wolność mogą na nowo two-
rzyć sąsiedzkie dzieje. Temat
Polska Majdan Ukraina nie
był przypadkowy. Przez prze-
łomowe i jednocześnie tragicz-
ne wydarzenia na kijowskim
Majdanie organizatorzy chcieli

opowiedzieć o relacjach jakie
wytworzyły się pomiędzy Pol-
ska i Ukrainą. 320 metrów
pod ziemią każdy mógł opo-
wiedzieć swoją historię i przed-
stawić przebieg wydarzeń z
unikalnej perspektywy. Kon-
ferencja składała się z trzech
bloków tematycznych przed-
stawiających wspólną prze-
szłość, teraźniejszość i przy-
szłość. To wszystko okraszone
pracami wystawy o przewod-
nim tytule Polska Majdan
Ukraina. 

Ekspozycja składa się z czte-
rech części opowiadających
historię zjawiska bezpreceden-
sowego w dziejach współczes-
nego świata, jakim jest protest
trwający do dziś na Majdanie
Niepodległości w Kijowie.
Część pierwsza zatytułowana:
„Majdan za Europą" pokazuje
początek protestu, gdy mło-
dzież zdecydowała się walczyć
o miejsce Ukrainy w Unii Eu-
ropejskiej. Nastąpiło to w mo-
mencie, kiedy po długotrwałym
mamieniu społeczeństwa Wik-

tor Janukowycz powiedział, że
Ukraina decyduje się jednak
na ścisłą współpracę z Rosją.
Ta część kończy się pobiciem
studentów i wejściem w nowy
etap, który pojawia się w bloku
drugim pt. „Majdan przeciwko
rządowi - Sława Ukrainie". Au-
tor tekstu wraz z autorami
zdjęć opowiadają o tym, jak
ludzie walczą przeciw władzy
i jak zmieniają się akcenty tej
walki - tu już nie chodzi tylko
o wejście do UE – teraz jest to
już sprawa narodowa - ludzie
nie chcą być traktowani przed-
miotowo - chcą sami decydo-
wać o swojej przyszłości. Wal-
czą z rządem, ale są gotowi na
kompromis - jednak tylko taki,
który nie urąga ich godności.
Część trzecia „Majdan walczący
- Hierojam sława" - to opo-
wieść o ludziach gotowych, i
to nie tylko w deklaracjach,
ale w praktyce, oddać swe życie
za podstawowe wartości, które
są przynależne człowiekowi:
wolność, godność oraz życie
w sprawiedliwie rządzonym
kraju. To właśnie tym, którzy
zginęli oraz wydarzeniom, któ-

re nastąpiły po i w związku z
ich śmiercią, jest poświęcona
część czwarta: „Majdan w ża-
łobie - Hieroji ne wmierajut".
Podsumowuje ona to, co działo
się pod koniec części trzeciej
po 18 lutego 2014 r., szuka
odpowiedzi na pytanie, dla-
czego tak się stało i kto jest za
to odpowiedzialny, ale nade
wszystko pokazuje rozpacz i
ból po tej zupełnie niezrozu-
miałej we współczesnej Euro-
pie stracie. Czy była ona po-
trzebna i czy będzie zaczynem
przemiany Ukrainy - na to py-
tanie wystawa już odpowiedzi
dać nie może.

Międzynarodowa konferencja w Guido 
Polska Majdan Ukraina

Wiadukt na DK88 w Gliwicach.
Prace są na ukończeniu

Utrudnienia związane z prze-
budową wiaduktu w ciągu
DK88 były dla gliwiczan i miesz-
kańców całego regionu bardzo
uciążliwe. Na szczęście moder-
nizacja dobiega końca i jeśli
wszystko pójdzie zgodnie z pla-
nem, już za kilka miesięcy obiekt
zostanie oddany do użytku.

Zakres prac na wiadukcie w
ciągu DK88 był tak duży, że w
październiku wykonująca re-
mont firma Banimex z Będzina,
musiała wydłużyć termin za-
kończenia przebudowy. – Pra-
ce zasadnicze polegające na

wzmocnieniu konstrukcji
obiektu są na ukończeniu. Go-
towa jest też płyta pomostu,
równolegle remontowane są
podpory i budowana jest ka-
nalizacja deszczowa odpro-
wadzająca wody opadowe z
wiaduktu – relacjonuje Jad-

wiga Jagiełło-Stiborska,
rzecznik prasowa Zarządu Dróg
Miejskich. 

Lada dzień rozpoczną się ro-
boty wykończeniowe. Obejmą
one m.in. ułożenie izolacji i
nawierzchni jezdni, wykonanie
chodników z gzymsami i kra-

wężnikami, montaż barier
energochłonnych i budowę
oświetlenia, przebudowane zo-
staną odcinki DK 88 na do-
jazdach do obiektu. Szacun-
kowy koszt przebudowy wia-
duktu wynosi 17 mln zł. Roboty
powinny zakończyć się latem.
To niejedyne prace prowadzo-
ne na ruchliwej DK88. W są-
siedztwie remontowanego
obiektu trwa budowa nowego
mostu nad Kłodnicą i Drogową
Trasą Średnicową, budowaną
w śladzie obecnej ul. Portowej.
Te obiekty także powinny być
gotowe do końca wakacji. 

Lotnisko w Pyrzowicach
się rozbudowuje

Górnośląskie Towarzystwo
Lotnicze SA podpisało z Cen-
trum Unijnych Projektów
Transportowych umowę na
dofinansowanie projektu "Roz-
budowa infrastruktury w celu
zwiększenia możliwości ope-
racyjnych lotniska MPL Ka-
towice". Obejmuje on moder-
nizację istniejącego hangaru i
budowę nowego, uporządko-
wanie gospodarki wodno-ście-
kowej oraz budowę nowej bazy
CARGO i terminalu przyloto-
wego. Całkowita wartość pro-
jektu wynosi 182 mln zł, z cze-
go wartość dofinansowania to
blisko 71,5 mln zł.

Część z przedsięwzięć wymie-
nionych w projekcie została
już zrealizowana. Mowa tu o
modernizacji istniejącego han-
garu i budowie nowego oraz
uporządkowaniu gospodarki

wodno-ściekowej. Pozostałe
zadania zostaną ukończone
najpóźniej do września 2015
roku. Nowa hala przylotów
zostanie wybudowana na za-
chód od terminalu pasażer-
skiego B wzdłuż zachodnich
stanowisk płyty postojowej nr
1. Zaplanowano ją, jako jed-
nokondygnacyjny obiekt o ku-
baturze ok. 48 300 metrów
sześciennych, długości ok. 160
metrów i wysokości prawie 8
metrów. Bryła budowli archi-
tektonicznie nawiązywać bę-
dzie do oddanej w czerwcu
2012 rozbudowanej części ter-
minalu pasażerskiego A. Łącz-
na powierzchnia nowej hali
przylotów wyniesie ok. 6,9 tys.
metrów kwadratowych. Hol
odbioru bagażu wraz z miejs-
cem do kolejkowania dla pa-
sażerów będzie liczył ok. 3,6
tys. metrów kwadratowych. 

Budowa nowej hali przylotów
wiąże się też ze zmianą układu
komunikacyjnego wokół ter-
minali oraz rozbudową par-
kingu. Na powierzchni 1,2 ha
Powstanie 313 nowych miejsc
parkingowych. W chwili obec-
nej w „Katowice Airport” znaj-
dują się dwa terminale pasa-
żerskie A i B. W pierwszym z
nich obsługiwanych jest ruch
odlotowy i przylotowy w ob-
szarze ruchu Non-Schengen.
Obiekt ma powierzchnię 8 600
metrów kwadratowych. Z ter-
minalu pasażerskim B o łącznej
powierzchni 13 700 metrów
kwadratowych korzystają pa-
sażerowie podróżujący w ob-
rębie strefy Schengen. Roczna
przepustowość terminali pa-
sażerskich pyrzowickiego lot-
niska wynosi obecnie 3,6 mln
podróżnych.

❚ 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
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KSSE 
jeszcze większa

Komitet Stały Rady Ministrów
podjął decyzję o rozszerzeniu
Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomiczne o kolejne tere-
ny. Po jej powiększeniu strefa
ma liczyć łącznie 2 tys. 121
hektarów. Już pojawili się
pierwsi chętni, którzy chcą
zainwestować w nowe pro-
jekty. Nakłady na inwestycje
mają wynieść nawet 308 mi-
lionów. Zmiany obejmą rów-

nież Gliwice. Okazuje się, że
na poszerzeniu zyska Huta
Łabędy. Jak wskazują dane
resortu Ministerstwa Gospo-
darki, gliwickie przedsiębior-
stwo ma w planach rozbudo-
wę i modernizację wydziału
gięciarki i strzemion obudów
górniczych. Powstanie rów-
nież nowy wydział wytwarza-
nia rur przewodowych ze
szwem.

3 kwietnia w hali Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji odbyły się już
szesnaste Zabrzańskie Targi Edukacji.
Swoje oferty zaprezentowało ponad
50 placówek.

Celem imprezy było umożliwienie
uczniom, zainteresowanym proble-
mem wyboru dalszej ścieżki kariery
oraz ich rodzicom, zapoznania się
w jednym miejscu i w tym samym
czasie z jak najpełniejszą ofertą za-
brzańskich publicznych szkół ponad-
gimnazjalnych, policealnych, w tym
szkół dla dorosłych oraz szkół wy-
ższych, stworzenie możliwości osobis-
tego kontaktu z przedstawicielami Po-
wiatowego Urzędu Pracy, Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej, Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie, Zabrzań-
skiego Centrum Rozwoju Przedsię-
biorczości i przedstawicieli pracodaw-
ców w celu zorientowania się w póź-
niejszych szansach na rynku pracy,
umożliwienie zabrzańskim publicznym
szkołom ponadgimnazjalnym, poli-
cealnym, w tym szkołom dla dorosłych
oraz szkołom wyższym prezentacji
swoich osiągnięć, oferowanych kie-
runków i typów kształcenia, a także
przedstawienia w sposób bezpośredni
zainteresowanym uczniom gimnazjum
i szkół ponadgimnazjalnych informacji
o życiu szkoły, o jej specyfice i warun-
kach przyjmowania kandydatów.

Zamknęli komisariat
na gliwickim dworcu

Jego zadania przejmą inne
jednostki policji. Będą to mię-
dzy innymi komisariaty II,
III, IV, V, knurowski czy py-
skowicki. Nie można ukryć,
że ich kolejowy odpowiednik
na stałe wpisał się w krajobraz
gliwickiego dworca. Powodem
zamknięcia jednostki okazały
się względy ekonomiczne.
Wydatki związane z wynaj-
mowaniem pomieszczeń i in-

frastruktury przesądziły
o funkcjonowaniu komisa-
riatu, a szkoda – bo w tym
wypadku można było zauwa-
żyć pewną symbiozę. Polskie
dworce nie należą do miejsc
bezpiecznych, a z pewnością
świadomość sąsiedztwa funk-
cjonariuszy policji częściowo
studziła zapędy kieszonkow-
ców, oszustów i innych szem-
ranych gości.

Dni Bytomia
trzy razy w roku?

Trudno było zakładać inaczej.
W tym roku Dni Bytomia od-
będą się na bogato, wszak
miejski budżet przecież ugina
się od nadmiaru pieniędzy.
Pikanterii może dodać fakt,
że jest to rok wyborczy i naj-
wyraźniej prezydent chce po-
kazać swoją troskę o miesz-
kańców. Jest to również ju-
bileuszowy rok - 760-lecie

miasta. Tylko czy jest potrze-
ba organizowania imprezy aż
w trzech odsłonach? Najwi-
doczniej tak. Do Bytomia w
trakcie święta miasta przyjadą
m.in. Enej, Liber i Natalia
Szroeder, IRA, Rafał Brzo-
zowski, Afromental, Sylwia
Grzeszczak, Stachursky i De
Mono.

ORGANIZATORZY:

Centrum Kształcenia Praktycz-

nego i Ustawicznego w Zabrzu,

Powiatowy Urząd Pracy w Za-

brzu, Miejski Ośrodek Sportu

i Rekreacji w Zabrzu, przy

współudziale: Zabrzańskiej

Izby Przemysłowo - Handlowej

w Zabrzu, Centrum Edukacji

w Zabrzu, Zespołu Szkół Nr 3

im. rtm. Witolda Pileckiego

w Zabrzu pod honorowym pat-

ronatem Prezydenta Miasta

Zabrze Małgorzaty Mańki-

Szulik.

„SZKOLNE PREZENTACJE 2014”

Źródło: um.zabrze.pl



Przedwiośnie to okres, w któ-
rych wyraźnie wzrasta liczba
zaprószeń ognia. Pożary łąk
niszczą roślinność i mieszka-
jące w niej zwierzęta, zagrażają
życiu ludzi i walczących z
ogniem strażaków. Spowodo-
wane są zazwyczaj bezmyśl-
nym wypalaniem traw i po-
zostałości roślinnych. 

Obszary wysuszonej roślinno-
ści, która ze względu na wy-
stępujące w tym czasie okresy
wegetacji stanowi doskonałe
podłoże palne,  w zestawieniu
z dużą aktywnością tzw. czyn-
nika ludzkiego skutkuje gwał-
townym wzrostem pożarów.
Za ponad 94% z nich odpo-
wiedzialny jest człowiek. Od
pokoleń panuje bowiem prze-
konanie, że spalenie starej ro-
ślinności spowoduje szybszy i
bujniejszy odrost młodej trawy.
Nic bardziej błędnego.

Podczas pożaru powstaje duże
zadymienie, które jest szcze-
gólnie groźne dla osób prze-
bywających w bezpośrednim
sąsiedztwie miejsca zdarzenia,
z uwagi na możliwość zacza-

dzenia. Powoduje ponadto
zmniejszenie widoczności na
drogach, co może prowadzić
do powstania groźnych w skut-
kach kolizji i wypadków dro-
gowych. Są to zazwyczaj pożary
długotrwałe i wyjątkowo trud-
ne do ugaszenia. Trzeba pa-
miętać, że po zimie trawy są
wysuszone i palą się bardzo
szybko. W rozprzestrzenianiu
ognia pomagają także powiewy
wiatru. W przypadku gwał-
townej zmiany jego kierunku,
pożary bardzo często wymy-
kają się spod kontroli i prze-
noszą na pobliskie lasy i za-
budowania. Niejednokrotnie
w takich pożarach ludzie tracą
dobytek całego życia. 
Wypalanie traw to także bar-
dzo duże zagrożenie dla lasów.
Z uwagi na znaczne zalesienie
niektórych województw, tereny

upraw rolniczych i leśnych
dość często ze sobą sąsiadują, 
a czasami wręcz przenikają
się. Ogień z nieużytków nie-
jednokrotnie przenosi się na
obszary leśne, niszcząc bez-
powrotnie bezcenne drzewo-
stany, które po pożarze odra-
dzają się przez wiele dziesiątek
lat. Strażacy zaangażowani w
akcję gaszenia pożarów traw,
łąk i nieużytków, w tym samym
czasie mogą być potrzebni do
ratowania życia i mienia ludz-
kiego w innym miejscu.

Wypalanie traw jest nie-
zgodne z prawem. Sprawcom
podpaleń grozi grzywna do
5 tysięcy złotych, a w przy-
padku spowodowania pożaru
stanowiącego zagrożenie dla
życia, zdrowia czy mienia, od
roku do 10 lat więzienia.

Śmierć roślin, zwierząt.  
Tak być nie powinno

Jest bardzo niebezpieczny!
Dzik to nie domowe zwierzątko

Wraz z nadejściem wiosny na-
pływa do nas coraz więcej in-
formacji o „pladze” dzików.
Pomimo tego, że apele doty-
czące zakazu dokarmiania leś-
nych zwierząt pojawiają się co
roku, to jednak mieszkający
w sąsiedztwie lasów ludzie na-
dal skutecznie je ignorują. To
skutkuje coraz częstszymi wi-
zytami dzikich gości. Z takim
problemem borykają się m.in.
mieszkańcy Sośnicy w Gliwi-
cach, dzielnicy Rokitnica w
Zabrzu czy bytomskich Szom-
bierek. Podchodzące pod ich
domy dziki zagrażają życiu lu-
dzi oraz zwierząt domowych.
Do tego zwierzęta stają się co-
raz bardziej zuchwałe. 

Niestety, w większości przy-
padków wina leży po stronie
mieszkańców. Okazuje się bo-
wiem, że niektórym osobom
najwyraźniej brakuje pupila i
specjalnie dokarmiają dziki,
rzucając im z okien chleb, wa-
rzywa czy owoce. Taki przy-
padek ma miejsce na ul. Szty-
garskiej w Sośnicy. Tam locha
wraz ze swoimi młodymi po-
stanowiła zamieszkać z ludźmi.

Choć okolicznym lokatorom
nie przeszkadza nietypowe są-
siedztwo, każdy nieświadomy
spacerowicz może niespodzie-
wanie natknąć się na dziką
mamusię, która postanowi
bronić swojego potomstwa.
Mieszkańcy nagminnie dokar-
miają zwierze, twierdząc jed-
nocześnie, że jest sympatyczne
i niegroźne – nawet bawi się z
psami, dodają. To co dla in-
nych stanowi nie lada frajdę,
dla innych może być ogrom-
nym zagrożeniem. 

Podobnie wygląda sytuacja w
Rokitnicy i Szombierkach. Tam
na dziki można natknąć się
właściwie codziennie nieza-
leżnie od pory dnia. Jedynym
pocieszeniem jest fakt, że stwo-

rzenia nie są specjalnie agre-
sywne. Jednak nigdy nie wia-
domo kiedy dzik zaatakuje,
dlatego na spacerach miesz-
kańcy muszą mieć się na bacz-
ności. Choć dziki na ulicach
miast nie są dla nikogo za-
skoczeniem, to trzeba pamię-
tać, że spotkanie nawet poje-
dynczego osobnika może być
bardzo niebezpieczne. Leśnicy
z Lasów Państwowych radzą,
aby zostawić napotkane zwie-
rzę w spokoju. Nie próbujmy
go przeganiać czy straszyć. 

Obecne prawo zabrania odło-
wu dzika, dlatego ten niczym
nie niepokojony zakrada się
do ludzkich siedlisk w poszu-
kiwaniu pokarmu. Służby po-
rządkowe są bezradne.
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Alkohol, amfetamina i marihuana

Zabrzanina jadącego fordem zatrzymali poli-
cjanci z komisariatu autostradowego oraz funk-
cjonariusze urzędu celnego. 26-latek miał ponad
0,8 promila alkoholu we krwi. A kiedy zainte-
resował się nim pies wyszkolony w wykrywaniu
narkotyków, szybko przyznał, że palił też mari-
huanę. Ponieważ mężczyzna był pobudzony
i miał rozszerzone źrenice, policjanci postanowili
przeprowadzić dodatkowo badanie jego śliny.
Urządzenie do wykrywania narkotyków wska-
zało dużą dawkę amfetaminy. 

Zdemolował sześć samochodów

Swój niszczycielski przemarsz pijany gliwiczanin
rozpoczął przed północą. Uszkadzał zaparko-
wane przy uliczkach samochody. Zrywał lu-
sterka, rozbił lampę w mercedesie, zarysował
lakier fiata. W rejonie ul. Nowy Świat zatrzymali
go funkcjonariusze w cywilnych ubraniach.
Gdy mężczyzna wytrzeźwiał usłyszał zarzuty
uszkodzenia mienia. Za tego typu zachowanie
kodeks przewiduje karę do 5 lat pozbawienia
wolności. Sprawca będzie też musiał pokryć
koszty napraw pojazdów.

Kolejne zwłoki przy Jaskółczej

Policjanci z Zabrza zdobyli informację, że
w lasku przy ulicy Jaskółczej mogą znajdować
się zakopane zwłoki mężczyzny. W wyniku po-
licyjnych działań odnaleziono ciało mężczyzny,
które było zakopane pod 40 cm warstwą ziemi.
Mundurowi podejrzewają, że jest to 52-letni

bezdomny, który wraz z innymi osobami ko-
czował w tym miejscu. Zajmujący się sprawą
policjanci z wydziału kryminalnego zabrzańskiej
komendy, łączą sprawę śmierci mężczyzny
z zabójstwem innego bezdomnego, którego
zwłoki odnaleziono w tym samym rejonie na
początku marca bieżącego roku.

„Ukradli” 8 tysięcy złotych  

Zabrzańscy policjanci zostali zawiadomieni
o napadzie na sklep ogólnospożywczy miesz-
czący się na placu Kroczka w dzielnicy Mikul-
czyce. Jak wynikało ze zgłoszenia 19-letniej
ekspedientki, do placówki wtargnął zamasko-
wany sprawca, który grożąc nożem ukradł
z kasy 8 tysięcy złotych. Zajmujący się sprawą
policjanci z wydziału kryminalnego zabrzańskiej
komendy ustalili, że całe zdarzenie zostało
sfingowane przez ekspedientkę, jej partnera
oraz ich znajomego. Zatrzymani przyznali się
do winy. Za kradzież pieniędzy i sfingowanie
napadu grozi im do 5 lat więzienia.

Z Sopotu do Zabrza

Do interwencji, która zapobiegła tragedii doszło
w czwartkowe południe. Jej początek miał
miejsce w odległym od Zabrza o kilkaset kilo-
metrów Sopocie. Właśnie tam dyżurny miejs-
cowej komendy otrzymał zatrważający w swej
treści e-mail. Wynikało z niego, że zrozpaczony
rozłąką ze swoją dziewczyną 22-letni miesz-
kaniec województwa pomorskiego pragnie
odebrać sobie życie. Dyżurny z Sopotu skon-
taktował się telefonicznie z nadawcą wiado-
mości. Ten ku zaskoczeniu policjanta powiedział,

że jest w Zabrzu, a dokładnie w ścisłym jego
centrum. Kiedy dyżurny z pomorskiej jednostki
prowadził z desperatem telefoniczną rozmowę,
dyżurny z Zabrza wykorzystując miejski mo-
nitoring próbował odszukać go wśród tłumu
przebywających we wskazanym miejscu osób.
W końcu wspólnymi siłami udało się zapobiec
nieszczęściu. 22-latek został dowieziony do za-
brzańskiej komendy, a następnie zajęli się nim
ratownicy medyczni, którzy przetransportowali
desperata do szpitala psychiatrycznego.

Pobili i okradli

Stróże prawa z komisariatu przy ulicy dr
Rostka w Bytomiu zostali powiadomieni
o napadzie na 57-latka w mieszkaniu przy
ul. Katowickiej.Z ustaleń wynika, że dwóch
młodych mężczyzn w kapturach na głowie
weszło do mieszkania pokrzywdzonego, gdzie
pobili go i zabrali mu około 500 złotych. Na-
stępnego dnia kryminalni zatrzymali 19-latka
oraz jego 16-letniego kolegę. Bytomianie usły-
szeli już zarzuty rozboju. Starszego prokurator
objął policyjnym dozorem. Grozi mu teraz
do 12-lat wiezienia. Natomiast młodszy
z nich odpowie przed sędzią rodzinnym.

Napadł na ekspedientkę.

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu
przy ulicy Żeromskiego w Bytomiu. Gdy 28-
latek wszedł do sklepu, zaatakował sprze-
dawczynię. Napastnik zagroził 28-letniej
kobiecie pobiciem i zażądał otwarcia kasy.
Mężczyzna zabrał gotówkę i uciekł. Powiado-
mieni o zdarzeniu policjanci wkroczyli do

akcji i rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Na-
stępnego dnia zatrzymali 28-latka. Zebrany
przez śledczych materiał dowodowy pozwolił
na przedstawienie mężczyźnie zarzutu. De-
cyzją sądu został tymczasowo aresztowany
na 3 miesiące. Grozi mu teraz do 12 lat wię-
zienia.

Wykręcili „łubki” za  5 tys. zł

W nocy ze środy na czwartek, policjanci pat-
rolujący rejon obrzeży miasta otrzymali zgło-
szenie, że na szlaku kolejowym funkcjonariusze
Służby Ochrony Kolei zauważyli dwóch męż-
czyzn, którzy ładują do samochodu tzw.
„łubki”kolejowe, stanowiące element infras-
truktury torowiska. Patrol na miejscu  zastał
wskazane osoby. Mężczyźni nie uciekali, tylko
od razu przyznali się do kradzieży. Po spraw-
dzeniu tożsamości zatrzymanych okazało się,
że to 24 i 26-letni mieszkańcy Miasteczka Ślą-
skiego. Obaj byli wcześniej notowani, także za
przestępstwa przeciwko mieniu.

W co warto zainwestować gdy
wokół wszyscy chorzy, a i sami
niemal słyszymy człapiące za
nami przeziębienie?
W obliczu objawów choroby
gnamy do apteki, a po drodze
warto zajrzeć do spożywczaka.
O zdrowie trzeba się troszczyć,
zanim jeszcze podupadnie. By

organizm miał siłę bronić się
przed chorobą należy zadbać
o zbilansowane menu. Sprosta
temu dieta obfitująca w róż-
norodne, nieprzetworzone pro-
dukty. Będą one źródłem wi-
tamin, minerałów, przeciwut-
leniaczy, a także substancji
bakteriobójczych.

Jak przeziębienie, to witamina
C. Okazuje się jednak, że nieco
przeceniamy jej wpływ na le-
czenie przeziębienia. Przynosi
świetne efekty w kuracji osób
aktywnych fizycznie , jednak
u osób mało ruchliwych w zni-
komym stopniu wpływa na
skrócenie czasu trwania cho-
roby. Mimo wszystko warto
sięgać po produkty bogate w
witaminę C, także z innych
względów. Najbogatszym źród-
łem kwasu askorbinowego są
m.in: natka pietruszki, po-
rzeczka, papryka, kalafior, ka-
pusta i cytryna.

W okresie grypowym warto
uwzględnić na talerzu przypra-
wy. Udokumentowano świetny
wpływ kurkumy w zapobiega-

niu przeziębieniom. Zawarta
w niej kurkumina wzmacnia
odporność organizmu.
Z kolei świeży  imbir ma dzia-
łanie bakteriobójcze, przeciw-
zapalne, rozgrzewające i na-
potne, przez co pomaga zwal-
czyć gorączkę. Można nim
przyprawiać wszystkie potra-
wy, mięsne, warzywne, desery
owocowe, a także dodać go do
herbaty.

Okazuje się, że także sposób
naszych troskliwych babć, tra-
dycyjny rosół wzmacnia od-
porność i skraca czas grypo-
wych katuszy. Rosół potwier-
dził swoją siłę w badaniach,
jednak nie wiadomo do końca,
czy zwiększona odporność to
wynik dobroczynnego działa-
nia zupy, czy też efekt placebo.

Dietetyk radzi

Dieta na zdrowie
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Katarzyna Larysz

magister dietetyk

Chcesz skorzystać
z usług dietetyka?

zadzwoń: 
504 032 999

Mia
jest maleńką, około 8 kilogramową suczką,
która niestety na swoje dojrzałe lata trafiła
do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Bytomiu. Zupełnie nie potrafi się w nim
odnaleźć, radzi sobie gorzej niż dużo starsze
od niej psiaki, dlatego wolontariusze i pra-
cownicy schroniska pragną znaleźć jej jak
najszybciej nowy dom. Ta 7 letnia dama to
piesek typowo kanapowy, czeka na człowieka,
z którym będzie mogła spokojnie przeżyć
przynajmniej drugie tyle szczęśliwych latek.
Kontakt w sprawie adopcji:

Pipi
to zupełnie niezwykła, przepiękna suczka
w typie owczarka. Do gliwickiego schroniska
trafiła latem 2013 roku jako szczeniak i szybko
skradła czyjeś serce – została adoptowana.
Niestety nie poszczęściło jej się – właściciel
zmarł, a jego żona nie chciała się zajmować
psem. I tak sunia wróciła z powrotem do
schroniska. Pipi jest silna i ma sporo energii,
ale jest to pies łagodny i bardzo wesoły. Cie-
kawa świata i sprytna, czeka, aż znajdzie się
ktoś kto dotrzyma jej kroku i da jej drugą
szansę. Kontakt w sprawie adopcji:

Adopcje

Tel.: 501 762 009Tel.: (32) 395 21 75
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W tym
tygodniu
imieniny
obchodzą 

 Róża (poniedziałek)
—jest niezależna, ambitna i zde-
cydowana. Posiada świetną in-
tuicję, jest szlachetna i subtelna.
Szybko podejmuje decyzje. Lubi
chodzić własnymi ścieżkami
i nie potrafi usiedzieć długo
w jednym miejscu. Cechuje ją
duże poczucie humoru oraz nie-
zwykła radość z życia, która po-
maga jej w osiągnięciu sukcesu. 

 Marceli (wtorek)
— to mężczyzna wojowniczy
i uparty. Już od dziecka chce
podporządkować sobie innych,
jest przywódcą każdej grupy,
w której się znajdzie. Marceli
jest bardzo energiczną osobą.
Potrafi cieszyć się życiem i ko-
rzysta z jego uroków.

 Marcin (środa)
— to mężczyzna o twórczym
umyśle, jest dobrym organiza-
torem i zyskuje duży autorytet.
Marcin jest oddany rodzinie,
kocha swoją żonę i dba o wy-
chowanie dzieci. Jest osobą
skromną, raczej zamkniętą
w sobie, ma ułożony charakter.
Lubi spokój, dużo przebywa na
łonie natury. Nie potrafi narzu-
cać innym swojej woli. Chętnie
udziela innym rad.

 Irena (czwartek)
— jest kobietą, która często
zmienia swoje zdanie i decyzje.
Lubi kiedy inni wykonują jej
polecenia, z kolei sama się do
nich nie stosuje. Spokojna, życz-
liwa i pogodna, bardzo łatwo ją
wzruszyć. Jest osobą wrażliwą
i ma delikatną psychikę. Irena
jest również kulturalna i sub-
telna. Jako żona i matka jest
wzorem do naśladowania. Dba
o ciepły dom, w którym panuje
miłość i zgoda. Jest domatorką. 

 Filip (piątek)
— jest człowiekiem o wrażliwej
naturze, ma dużo energii, jest
pomysłowy i przebiegły. Ma
znakomity wpływ na swoje oto-
czenie, jednoczy ludzi i potrafi
pogodzić tych, którzy są skłóceni.
Filip to osoba szczera, sumienna,
sprawiedliwa i szczodra. Ze
względu na swoją hojność musi
uważać, aby nie trwonić całego
majątku na pomoc dla innych.

 Julianna (sobota)
— jest osobą zwariowaną i nie-
zwykle aktywną. Energia ją po
prostu rozpiera. Czasem wpada
na szalone pomysły, które pró-
buje na poważnie realizować.
Bardzo ceni sobie przyjaźń, wier-
ność i godność. Bardzo ciężko
znosi zdradę czy porzucenie,
ponieważ jest wrażliwa na po-
rażki, szczególnie w sprawach
sercowych.

 Justyna (niedziela)
—to kobieta szlachetna, dobra,
niezależna, która lubi kierować
innymi. Praktyczna, zorganizo-
wana w działaniu, utrzymuje
szerokie kontakty społeczne.
W miłości stała, jednak ostrożna.
Troszczy się o dom, dość późno
zakłada rodzinę, nie lubi dzieci.
Nie cierpi, kiedy ktoś jej rozka-
zuje. Ma bardzo wysokie po-
czucie własnej wartości. Justyna
lubi ład i porządek. Nie znosi
krzyku.

Baran 21.03-20.04
Twoja odwaga sprawdzi się w tych
potyczkach. A że wszystko się kiedyś
kończy i ty odetchniesz z ulgą. Sa-
tysfakcje masz gwarantowaną.

Byk 21.04-20.05
W tym tygodniu zrób plan dnia po-
cząwszy od poniedziałku. Działając
bez przekonania wzbudzasz w sobie
i wokół siebie zbyt wiele niepoko-
ju.

Bliźnięta 21.05-21.06
Wszyscy mają dość Twojego ciąg-
łego spóźniania się. W pracy świad-
czy to o braku odpowiedzialności.
W związku zaś o nieszanowaniu
innych.

Rak 22.06-22.07
Unikaj kategorycznych stwierdzeń.
Tego typu wypowiedzi, zwłaszcza
gdy są krytyczne, potrafią „usadzać”
innych. Porzuć potrzebę dominacji.

Lew 23.07-23.08
W tym tygodniu także przestań się
wypowiadać za innych. Zwłaszcza
jeśli inni cię do tego nie upoważnili.
Tą niemiłą cechą także posługujesz
się w relacjach prywatnych.

Panna 24.08-22.09
Zaufaj swojemu partnerowi. Jego
dotychczasowe uwagi nie są złośliwe,
wręcz przeciwnie. Ma on celny
i cenny ogląd sprawy. Jeśli tego nie
zrobisz, kłopoty cię osaczą. 

Waga 23.09-23.10
Osiągniesz życiowe wyżyny. Nie
zapominaj jednak o drugim biegunie.
Twój związek ma szansę wejść w
kolejną namiętną i romantyczną
fazę. Depresja ci nie grozi.

Skorpion 24.10-22.11
Mniej ambitnym postaciom z two-
jego otoczenia zawodowego twoja
ambicja staje w gardle. Nie daj im
nawet na chwilę wytrącić swojego
orężao. 

Strzelec 23.11-21.12
W tym tygodniu skoncentruj się na
przezwyciężaniu impasu. Twoja do-
tychczasowa bierność spowodowała
narastanie przeszkód. Spójrz na
wszystko z innej perspektywy.

Koziorożec 22.12-20.01
Gorliwości i zapału do pracy w tym
tygodniu ci nie zabraknie. To dobrze,
że masz określony cel. To jest właśnie
klucz do spełnienia i zrealizowania
swoich zamierzeń.

Wodnik     21.01-19.02
Im trudniejsza walka tym słodszy
triumf. Otrzyj pot z twarzy i odważnie
przyj do przodu. Kolejne starcia
traktuj jako mobilizację do działania. 

Ryby 20.02-20.03
Lubisz szukać dziury w całym. Jeśli
nie chcesz wstrzymywać tempa
obecnego zadania zrezygnuj z tej
przywary. Uwierz grupie, z którą
pracujesz.
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