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Tadeusz Różewicz, wybitny
poeta, dramaturg, prozaik
i scenarzysta. Urodzony
w 1921 roku w Radomsku.
Mieszkał i tworzył w Gli-
wicach w latach 1949 –
1968. Powstały tu setki
wierszy, a także poematy
i kilka dramatów, wśród
nich słynna „Kartoteka”.
Te dwie dekady z życia
twórcy prześledzili autorzy
filmu dokumentalnego
„Gliwickie lata Tadeusza
Różewicza”. W jego boga-
tym dorobku twórczym są
m.in. takie pozycje, jak:
„Niepokój”, „Czerwona rę-
kawiczka”, „Czas, który
idzie”, „Równina”, „Poemat
otwarty”, „Twarz trzecia”,
„Stara kobieta wysiaduje”,
„Białe małżeństwo”, „Płas-
korzeźba”. Zdobył wiele
prestiżowych nagród lite-
rackich, a jego twórczość
przetłumaczono na dwa-
dzieścia języków. W 1995
roku został Honorowym
Obywatelem Gliwic.

Zmarł 
T. Różewicz

„Polityka 
zmieni się w kicz, 
miłość w pornografię, 
muzyka w hałas, 
sport w prostytucję, 
religia w naukę,
nauka w wiarę.”

Tadeusz Różewicz (1921-2014)

Centrum...

www.dzisiajwgliwicach.pl
www.tydzienwgliwicach.pl
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Nowy rozkład jazdy Kolei
Śląskich będzie obowiązy-
wał w okresie od 27 kwiet-
nia do 14 maja 2014 r.

W związku z kolejnym etapem
prac zarządca infrastruktury
wprowadza trzecią z zapowie-
dzianych sześciu korekt roz-
kładu jazdy. Przewoźnik prosi
pasażerów, by każdorazowo
upewniali się, co do aktualnych
godzin odjazdów oraz tras wy-
branych pociągów. 

Do 18 maja prowadzony bę-
dzie  remont  między Rudą
Chebziem a Zabrzem, a od 19
maja między Chorzowem Ba-

torym a Zabrzem. Naprawiane
są tam obiekty inżynieryjne,
co wymaga wyłączania jednego
z torów. To z kolei ogranicza
przepustowość, PLK wysyła
więc część regionalnych  po-
ciągów na objazd przez Bytom.
Z powodu prac na odcinku
między Dąbrową Górniczą Zą-
bkowicami i Zawierciem, trasy
czterech pociągów zostaną
skrócone. Ich jazda skończy
się lub rozpocznie na stacji
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice. 

Oprócz tego do 30 kwietnia
usuwane będą następstwa
szkód górniczych na linii Ka-
towice-Rybnik. Między Miko-

łowem a Orzeszem jednoto-
rowa linia będzie zamknięta,
trasy  części  pociągów będą
kończyły się na tych stacjach,
pozostałe przejadą objazdem 
przez Łaziska Średnie. 

Zamiast pociągów będą jeździły
autobusy zatrzymujące się na
wszystkich stacjach. Podobnie
będzie między 14 a 18 maja
na linii Bielsko-Biała-Wado-
wice. Z powodu naprawy prze-
jazdu w Andrychowie wszyst-
kie pociągi dojeżdżać będą tyl-
ko do Kęt. Na odcinku Kęty–
Wadowice zamiast pociągów
kursowały będą autobusy.

Uwaga�podróżni.
Korekta rozkładu jazdy 

Ubiegły piątek i sobota były
wyjątkowo trudne dla Pysko-
wiczan. Rodziny ofiar, przyja-
ciele, ale również zwykli ludzie,
wzięli udział w ceremonii po-
grzebowej. Do tej pory miesz-
kańcy nie mogą otrząsnąć się
po tragedii jaka rozegrała się
przed świętami. Z piątki mło-
dych ludzi przeżył tylko Piotr
i ten dzień z pewnością na za-

wsze zmieni jego życie. Artur
i Jacek zginęli na miejscu.
Siostry Ania i Kasia zmarły
w szpitalu. Do zdarzenia doszło
w Wielki Piątek, 18 kwietnia
w Gliwicach około godziny
23:30 na ulicy Toszeckiej. 
Rozpędzona Honda zjechała
na przeciwległy pas ruchu,
uderzyła w betonową latarnię
i wpadła do rowu. Jak wstępnie

ustalili funkcjonariusze,22-
letni kierowca stracił panowa-
nie nad autem. Wypadek miał
miejsce na wysokości skrzy-
żowania z ulicą Przyszowską.
Nie sposób minąć go obojętnie.
Zryta ziemia, złamana na trzy
części latarnia, szczątki samo-
chodu oraz dziesiątki zniczy
przypominają wszystkim o nie-
dawnej tragedii.

R E K L A M A

F
o

to
: 
P

a
tr

y
k
 F

a
ra

n
a

Pobił�na�śmierć
własnego ojca Przeżył tylko Piotrek
Policjanci z Bytomia za-
trzymali 25-latka podej-
rzanego o pobicie ojca.
W wyniku poniesionych ob-
rażeń 50 latek zmarł. 
W świąteczny weekend poli-
cjanci z komisariatu w Szom-
bierkach zostali powiadomie-

ni o znalezieniu zwłok 50-
latka w mieszkaniu przy ulicy
Witosa. Stróże prawa rozpo-
częli wyjaśnianie okoliczności
śmierci mężczyzny. Policjanci
przesłuchali świadków oraz
przyjęli kilka wersji zdarzenia.
Po analizie zebranego mate-

riału dowodowego, śledczy
zatrzymali 25-letniego syna
zmarłego bytomianina. Po-
dejrzany usłyszał już zarzut.
Decyzją sądu został areszto-
wany na 3 miesiące. Grozi
mu teraz do 12 lat więzienia.

Policjanci z Zabrza zostali po-
wiadomieni, o spacerującej
środkiem ulicy Staromiejskiej
małej dziewczynce ubranej
jedynie w krótkie spodenki
i koszulkę. Jak się okazało,
dziecko samo wyszło z miesz-
kania. Jego rodzice byli kom-
pletnie pijani. Policjanci,
aby sprawdzić co dzieje się
w mieszkaniu, musieli do niego
wejść przez okno. Kiedy jeden
z mundurowych wszedł do
środka mieszkania, zastał
w nim śpiących rodziców. Ba-
danie stanu trzeźwości rodzi-
ców dziecka wykazało około
3 promile alkoholu w orga-
nizmie kobiety i mężczyzny.

Kiedy wytrzeźwieją, zostaną
przesłuchani przez prowa-
dzących sprawę policjantów
z komisariatu II w Zabrzu.
Za narażenie dziecka na nie-
bezpieczeństwo utraty życia
lub zdrowia grożą im kary do
5 lat więzienia. Jak się okazało
zatrzymani rodzice posiadają
jeszcze dwójkę innych dzieci
w wieku 8 i 9 lat. Nieletni
w czasie interwencji policyjnej
przebywały w przykościelnej
świetlicy. W związku z ko-
niecznością zapewnienia opie-
ki nad trójką rodzeństwa, po-
licjanci o zdarzeniu powia-
domili pracowników Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Ro-

dzinie, którzy umieścili je
w rodzinie zastępczej.
Podobna sytuacja miała
miejsce na ulicy Wojska Pol-
skiego w Pyskowicach.  Około
godziny 18.00 strażnicy miej-
scy oraz policjant z wydziału
kryminalnego pyskowickiego
komisariatu zatrzymali 41-
letniego mężczyznę i jego 24-
letnią konkubinę. Oboje byli
w stanie upojenia alkoholo-
wego. Było z nimi 3 miesięcz-
ne dziecko. Policjanci prze-
kazali je najbliższej rodzinie.
Za narażenie dziecka na nie-
bezpieczeństwo kobieta i męż-
czyzna odpowie przed sądem
karnym.

2-latka�na�środku�jezdni.
Rodzice kompletnie pijani



W poprzednim numerze pi-
saliśmy o wizycie Bronisława
Komorowskiego w gliwickiej
specjalnej jednostce AGAT.
Wtedy to prezydent potwier-
dził, że w ciągu 10 najbliższych
lat Ministerstwo Obrony Na-
rodowej przeznaczy na mo-
dernizację armii 130 miliardów
złotych. Jednym z beneficjen-
tów tego wsparcia będzie
z pewnością gliwicki Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Urzą-
dzeń Mechanicznych, który
otworzył w piątek Centrum
Projektowo-Rozwojowe.

Skrzydło jednego z pięter wie-

żowca OBRUM przeznaczone

zostało dla konstruktorów pra-

cujących nad wozem wsparcia

bezpośredniego oraz progra-

mistów i grafików. Oprócz nich

pracują tam także interdyscy-

plinarne zespoły automatyków,

mechaników, hydraulików i elek-

tryków.

Gościem specjalnym zorgani-
zowanej z tej okazji konferencji
był Jerzy Buzek, który wcześ-
niej odwiedził zakład BUMAR.
Tam przedstawiono byłemu

premierowi plany dalszego
rozwoju łabędzkich zakładów.
- BUMAR pokazuje, że żyje
i funkcjonuje. Tutaj właśnie
rozwija się produkcja, która
będzie nam potrzebna na lata.
Czołgi PT91, których remonty
są tu wykonywane najlepiej
w kraju, będą jeszcze długo
wyposażeniem polskiej armii.
Również remonty wież do Ro-
somaka, najlepszego trans-
portera opancerzonego w Eu-
ropie i przyszły kontrakt na
modernizację czołgów Leo-
pard to dowód na to, że   przy-

szłość firmy rysuje się dobrze.
- przekonywał premier. 

- Bardzo wiele zależy od tego
jakie będą decyzje rządu, do-
tyczące wykorzystania pol-
skiego przemysłu w uzbroje-
niu polskiej armii. Zachowa-
nie możliwości produkcyjnych
i nabytego doświadczenia,
które jest tutaj w Łabędach
jest sprawą podstawową. Mu-
simy mieć takie firmy, po to,
aby zyskać pewne, działające
bez zarzutu uzbrojenie polskiej
armii.

W kolejnym etapie wizyta
przeniosła się do OBRUM-u
gdzie premierowi przedsta-
wiono najnowocześniejsze
technologie szkoleniowe wraz
z symulatorami obsługi pojaz-
dów i działań na polu walki.
W spotkaniu uczestniczyli
także posłowie i samorządow-
cy, przedstawiciele służb
mundurowych oraz ludzie
nauki i biznesu.

Zaawansowany sprzęt robił

ogromne wrażenie. Innowacyj-

nym rozwiązaniem jest tutaj

wykorzystanie możliwości jakie

daje Cave 3D. To „jaskinia”, 

w której dzięki systemowi pro-

jektorów można przenieść obraz

z komputera na wirtualny model

w projekcji stereoskopowej. Po-

zwala to konstruktorom pra-

cować na wirtualnym prototypie

w jego rzeczywistych wymia-

rach. Daje również możliwość

wirtualnej symulacji pola bitwy

na które żołnierz przenosi się

dzięki zainstalowanym na mun-

durze markerom.

- Ponieważ większość krajów
działa w sojuszu Północnoat-
lantyckim, główne działania
wojskowe i współpraca w za-
kresie obrony powinny nale-
żeć właśnie do NATO. Jednak
zupełnie czymś innym jest
produkcja uzbrojenia. Polska
powinna stać się członkiem
wielkiego europejskiego kon-
sorcjum, w którym są obecnie
Niemcy, Francuzi i częściowo
Hiszpanie. Rozmawiałem
z koleżankami, kolegami re-

prezentującymi ten kraj i mó-
wili, że to wejście było dla
nich niezwykle korzystne. -
komentował Buzek. - Nawet
jeśli ta ilość kontraktów była
mniejsza niż ich liczba w Nie-
mczech czy Francji to Hisz-
panie byli o wszystkim na
bieżąco informowani. Właśnie
ta informacja, dostęp do da-
nych i planów jest tak ceniony.
Musimy przede wszystkim za-
biegać o to, aby odpowiednio
wydać przyznane nam 130
miliardów złotych. To szansa,
aby uruchomić polski prze-
mysł zbrojeniowy bo to właś-
nie on może rozpędzić naszą
gospodarkę. - podkreślił były
premier.
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Philip�Zimbardo�odwiedził�PPP�w�Zabrzu

Jeden z najwybitniejszych
amerykańskich psychologów
profesor Philip Zimbardo za-
witał do Zabrza. W roku 1971
Zimbardo wraz z grupą współ-
pracowników przeprowadził

jeden z najbardziej znanych

eksperymentów w historii psy-

chologii: stanfordzki  ekspery-

ment więzienny. W piwnicach
Wydziału Psychologii Uniwer-
sytetu Stanforda zainscenizo-

wano więzienie, w którym za-
mknięto 24 zdrowych psy-
chicznie studentów. Podzielono

ich losowo na dwie grupy: więź-

niów i strażników. Eksperyment

miał pokazać znaczenie wpływu

sytuacji społecznej na zacho-

wanie jednostki. Uczestnicy eks-

perymentu zaczęli wcielać się

w przypisane im role. Strażnicy

zaczęli postępować brutalnie

i sadystycznie w stosunku do

więźniów, pojawiły się zacho-

wania patologiczne.

Już szóstego dnia prowa-
dzący zdecydowali się za-
kończyć przewidziany na
czternaście dni eksperyment
ze względu na obawę utraty
kontroli nad sytuacją.

- W trakcie swej wizyty pro-
fesor Zimbardo odwiedził ko-
palnię Guido, gdzie spotkał
się z zastępcą prezydenta Za-
brza Krzysztofem Lewandow-
skim oraz z zabrzańską mło-
dzieżą. Następnie odwiedził
Poradnię Psychologiczno-Pe-
dagogiczną  i spotkał się z jej
pracownikami. Od nas otrzy-
mał  certyfikat Przyjaciela
Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej, nam pozostawił
wiele cudownych wrażeń ze
spotkania. - mówi Urszula
Koszutska Dyrektor PPP
w Zabrzu.

Zdążyli�w�ostatniej�chwili��

Pieniądze ze sprzedaży Elek-
trociepłowni Szombierki mia-
ły pomóc załatać dziurę
w budżecie Bytomia. Jednak
w marcu Regionalna Izba Ob-
rachunkowa, która dba o po-
prawność finansów miasta
wszczęła postępowanie w tej
sprawie. Okazała się, że do
budżetu wpisano 30 milionów
złotych przychodu ze sprze-
daży kompleksu, którego
miasto nie było właścicielem.
I choć prezydent Bartyla
twierdził, że rozmowy ze spół-
ką Fortum były już w końco-
wej fazie to jednak nie przed-
stawił żadnych dokumentów

potwierdzających jego słowa.
Izba zażądała więc by dostar-
czyło jej chociaż przedwstęp-
ną umowę notarialną lub inny
pomysł na załatanie dziury
w budżecie. W ostatniej chwili
udało się notarialnie zawrzeć
umowę z fińskim koncernem
i dostarczyć ją do katowickiej
siedziby RIO. Umowa jednak
nie przesądza o przekazaniu
obiektu miastu. Przejęcie ma
nastąpić dopiero z końcem
lipca. Pojawia się jednak ko-
lejny problem - kto w okresie
letnim dostarczy ciepłą wodę
jeśli dotychczas robiła to właś-
nie  elektrociepłownia?
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Najnowsze�technologie�dla�armii.
Centrum Projektowo-Rozwojowe w OBRUM-ie
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Wizyty znanych polityków wskazują, że wybory
coraz bliżej. Tym razem Gliwice odwiedził
Guy Verhofstadt, były premier Belgii, lider
frakcji liberalnej i kandydat na szefa Komisji
Europejskiej. 

Była to jedyna wizyta tego typu w Polsce,
która odbyła się na zaproszenie Andrzeja Po-
tockiego, posła Unii Wolności w latach 1991-
2001 i rzecznika prasowego tej partii.  Ak-
tualnie Potocki jest członkiem zarządu Eu-
ropejskiej Partii Demokratycznej oraz kan-
dydatem partii Europa Plus Twój Ruch w wy-
borach do Europarlamentu. W trakcie spot-
kania Verhofstadt przekonywał, że „aby wyjść
z kryzysu, potrzeba nam nie mniej Europy,
a więcej” namawiając do głębszej integracji
państw członkowskich. Politycy dyskutowali
o przyszłości i zagrożeniach czekającychUnię
Europejską. Ważnym tematem spotkania
stała się sytuacja naszego wschodniego sąsiada
oraz polityka Rosji wobec Europy. Jak prze-
konywał Andrzej Potocki, demokracja zawsze
wygrywa z dyktaturą. Trzeba jedynie trafić
w jej słaby punkt. 

Andrzej Potocki, pomimo napiętego planu,
odwiedził także naszą redakcję. Poniżej zapis
krótkiej rozmowy jaką udało nam się prze-
prowadzić.

Chce Pan by Unia stworzyła własną, ponadna-

rodową armię?

Uważam, że 28 osobnych systemów obron-
nych, osobnych armii i osobnych budżetów
na tę dziedzinę to marnotrawstwo środków,
które nie przynoszą żadnego efektu. Obecnie
żaden kraj Unii Europejskiej nie ma takiej

siły obronnej, która pozwoliłaby samodzielnie
przeciwstawić się zagrożeniom. 

Nie po to zrzeszamy się w NATO?

NATO jest czymś innym. To element koor-
dynacji współpracy wojskowej pomiędzy
krajami Europy i Ameryki. Nie możemy się
spodziewać tego, że NATO będzie miało
wspólną armię i budżet, Unia natomiast
może stworzyć takie struktury. Zamiast wy-
dawać w przybliżeniu około biliona złotych
na 28 krajów, osobne sztaby, jednostki czy
zakupy militarne można za te pieniądze,
które stanowią połowę budżetu armii ame-
rykańskiej stworzyć najsilniejsze wojsko na
kontynencie. 

Jednak w przypadku Rosji, wyszły na jaw braki

w koordynacji i niekonsekwentne decyzje.

Wielu uważa, że to właśnie główny powód,

aby zacząć zbrojenie własnych narodowych

wojsk.

Czyli zasadniczo podzielają one mój pogląd.
Celem Putina jest nie jest Ukraina, a rozbicie
jedności europejskiej. Ta sytuacja pokazuje,
że skoro ta jedność nie istnieje to jest to naj-
lepszy asumpt by ją budować i wzmacniać
także w dziedzinie obronności i polityki za-
granicznej. Okazało się, że nie posiadamy
odpowiednich środków, aby reagować.
Współpraca transatlantycka oczywiście bę-
dzie istnieć, ale im Europa będzie silniejsza
i bardziej skoordynowana tym będzie sen-
sowniejszym partnerem dla Amerykanów.

Czy wspólny budżet nie sprawi, że większość

środków trafi do takich gospodarek jak francuska

czy niemiecka?

Jesteśmy krajem granicznym więc trudno
się spodziewać, aby nawet w interesie tych
krajów zbrojenia zostały przesunięte do cen-
trum a nie tutaj, gdzie odpukać, może być
kraj frontowy.

Jednak to właśnie przemysł zbrojeniowy na-

pędza gospodarkę.

Jeżeli zakładamy, że to będzie wspólny budżet
europejski to nie będzie tu interesów naro-
dowych. Oczywiście te zakupy będą doko-
nywane przez armię europejską tam, gdzie
będą miały sens. Skoro Polska będzie pro-
dukowała potrzebny sprzęt to będzie on za-
kupiony u nas. Nie będą o tym decydowali
Niemcy czy Francuzi tylko my wszyscy.

Jednak obecnie nie posiadamy środków do

reakcji militarnej, mamy za to środki do reakcji

ekonomicznej...

Jestem zwolennikiem sankcji personalnych.
Należy je nałożyć na oligarchów i ich rodziny,
najbliższe otoczenie a także na konta ban-
kowe. To zaboli Putina. Udowodni mu, że
jest uzależniony od Europy. Bez współpracy
czy słuchania jej głosu nie jest w stanie dalej
sprawować władzy. Sądzę, że Putin nie może
liczyć na pełne zrozumienie nawet na Kremlu.
Sytuacja, do której doprowadził może skut-
kować olbrzymimi kłopotami gospodarczymi
Rosji, a tym samym końcem jego władzy.
Tego mu serdecznie życzę.

- To będzie koniec władzy Putina. 
Tego mu serdecznie życzę

R E K L A M A

W ostatnich dniach skrzynkę
redakcyjną wypełniły skargi
mieszkańców osiedla Sośnica
w Gliwicach. Okazuje się bo-
wiem, że podczas prac przy
ulicy Sztygarskiej zdemonto-
wano stojący tam od lat plac
zabaw. Zielony teren w są-
siedztwie przedszkola i Spół-
dzielni Mieszkaniowej Do-
mator zupełnie opustoszał.
Zniknęły ławki, kosze na
śmieci, ślizgawki i inne przy-
rządy służące najmłodszym
do zabawy. Mieszkańcy są
rozgoryczeni. Jak zaznaczają
lokatorzy bloków ulicy Nie-

durnego czy Limanowskiego,
teraz najbliższy plac zabaw
znajduje się na Głogowskiej,
a to prawie kilometr od ulicy
Sztygarskiej. Postanowiliśmy
skontaktować się z Miejskim
Zakładem Usług Komunal-
nych, który odpowiada za stan
i rozmieszenie takich obiek-
tów. Rzecznik MZUK Iwona
Kokowicz wyjaśniła co było
przyczyną likwidacji popu-
larnego placu. - Usunięcie
urządzeń zabawowych z te-
renu przy ul. Sztygarskiej
nastąpiło ze względu na ich
zły stan techniczny, który za-

grażał bezpieczeństwu dzieci.
W tym miejscu MZUK nie
wybuduje nowego placu po-
nieważ przedmiotowy teren
jest w wieczystym użytko-
waniu Spółdzielni Mieszka-
niowej Domator. Jak dodaje
o przyszłości tego miejsca za-
decyduje właśnie prezes spół-
dzielni. Ten jednak był nie-
uchwytny gdy zamykaliśmy
wydanie gazety. Mamy na-
dzieję, że szczegóły planu za-
gospodarowania poznamy
w przyszłym tygodniu, wtedy
też zaprezentujemy go miesz-
kańcom.

MZUK�zlikwidował�plac�zabaw.
Mieszkańcy protestują

tel.�32-�332�50�96,�884�995�996

Wiesz o czymś ważnym
coś Cię irytuje

skontaktuj się z nami

44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 52/13

DYŻUR  REDAKCYJNY   DYŻUR  REDAKCYJNY

wizytówka
firmy w gazecie

zamów:
884 995 996



W tym roku Gliwice przeznaczyły ponad 12 milionów złotych na prace związane z modernizacją infrastruktury drogowej.
Wśród zaplanowanych robót jest m.in. remont ulic Pszczyńskiej, Grottgera i Warszawskiej, a także budowa i modernizacja
chodników. Na ul. Kościuszki powstaną miejsca parkingowe.
Poniżej zamieszczamy listę 27 remontów wraz z ich zakresem.

Wznowią�proces�Jerzego�G.

Siostra Bernadetta

nie�uniknie�kary

Wkrótce�ruszy�remont�willi

Gliwice. 

12�milionów�na�infrastrukturę�drogową
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Skazana na dwa lata pozba-
wienia wolności za niepra-
widłowości w prowadzonym
przez zakon boromeuszek
ośrodku wychowawczym w
Zabrzu, ma pójść do więzienia
- zdecydował sąd, który nie
zgodził się na warunkowe za-
wieszenie kary.

Siostra Bernadetta, czyli Ag-
nieszka F. kierowała ośrod-
kiem. Obok niej, na ławie
oskarżonych zasiadła także
jej podwładna, Bogumiła Ł.,
którą sąd skazał na osiem
miesięcy więzienia w zawie-
szeniu. Obie zgotowały swoim
wychowankom piekło na zie-
mi. Według prokuratury mia-
ły m.in. stosować wobec pod-
opiecznych przemoc fizyczną
i psychiczną oraz zlecać wy-
konanie kar fizycznych na
dzieciach innym wychowan-
kom. Sprawa obejmowała
łącznie 20 zarzutów dotyczą-
cych okresu od stycznia 2005
do stycznia 2006 r. Poza co-
dziennymi biciem, nawet za
drobne przewinienie przy-
zwalać miały także na gwałty

starszych na młodszych.

W 2011 r. gliwicki sąd okrę-
gowy zaostrzył wyrok za-
brzańskiego sądu rejonowego,
który wymierzył Agnieszce F.
karę w zawieszeniu. Od czasu
wyroku nie trafiła ona jednak
do więzienia. Sąd odraczał jej
karę po wnioskach, w których
skazana powoływała się na
stan zdrowia i wiek. – Od
czasu skazania nic nie zmie-
niło się w sytuacji byłej dy-
rektor. Tylko ogromna me-
tamorfoza, diametralna zmia-
na mogłaby pozwolić na przy-
chylenie się do jej argumen-
tacji. Nic takiego jednak się
nie zdarzyło – mówiła pro-
kurator Izabela Pirch – Mi-
rocha. W piatek sąd obrado-
wał nad zawieszeniem kary z
powodu rzekomego złego sta-
nu zdrowia. Główna zainte-
resowana nie stawiła się jed-
nak przed obliczem wymiaru
sprawiedliwości. Sąd nie przy-
chylił się do wniosku obrońcy
i nie orzekł warunkowego za-
wieszenia kary.

Proces Jerzego G., byłego pre-

zydenta Zabrza trzeba powtó-

rzyć. Tak zdecydował w piątek

Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Niemal rok temu Jerzy G.
został skazany przez Sąd
Okręgowy na 25 lat pozba-
wienia wolności.  Uznano go
winnym zabójstwa. Oskarżo-
ny wraz ze swoimi trzema
wspólnikami, braćmi Rafałem
i Robertem T. oraz Mariuszem
F. mieli zamordować
w sierpniu 2008 roku Lecha
Frydrychowskiego. Motywem
był dług jaki Jerzy G. miał
wobec ofiary, wynoszący z od-
setkami ponad 800 tysięcy
złotych. Józef Kapuściok,
sędzia prowadzący sprawę,
nie miał wątpliwości, że czte-
rej mężczyźni działali z za-
miarem zabicia. Pozbawienie
życia wierzyciela miało być
sposobem na pozbycie się
długu.
W piątek sprawa została zwró-

cona do ponownego rozpat-
rzenia przez Sąd Apelacyjny
w Katowicach. Sędzia Wiesław
Kosowski stwierdził, że w pier-
wszej instancji popełniono
wiele istotnych uchybień. Nie
sprawdzono wszystkich wersji
zdarzenia z lasu w Wymysło-
wie gdzie miało dojść do za-
bójstwa. Nie przeanalizowano
dokładnie wszystkich wątków
i okoliczności, nie zgłębiono
też  motywu zbrodni, w tym
legalności samego długu. Sąd
ocenił, że w trakcie procesu
przekroczono tzw. swobodną
ocenę dowodów, doszło do
sporej dowolności w ich do-
borze i ocenie - jako dowód
dopuszczono zeznania osoby
chorej psychicznie, co po-
twierdzało aż kilka opinii le-
karskich.

Ponowny proces rozpocznie
się prawdopodobnie po wa-
kacjach. Jerzy G. Pozostanie
do tego czasu w areszcie.

Przebudowa i zmiana sposobu
użytkowania budynku z prze-
znaczeniem na siedzibę PWiK
Sp. z o. o. w Gliwicach wraz z za-
gospodarowaniem terenu i in-
frastrukturą. Tak brzmi tytułu
przetargu ogłoszonego przez
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji. Chodzi o budynek
przy ulicy Rybnickiej, którego
właścicielem, od 2010 roku jest
gliwicka spółka. To tak zwana
willa Neumanna, budynek z 1926
roku będący do 1945 prywatną
rezydencją współwłaściciela fir-
my wydawniczej „Neumanns
Stadtbuchdruckerei” kolportu-
jąca na cały Górny Śląsk czaso-
pismo Der Oberschlesische
Wanderer. Po wojnie wnętrza
budynku zostały przerobione
na sanatorium dla studentów

Politechniki Śląskie, później na
przedszkole. Potem willa była
siedzibą Domu Współpracy Pol-
sko-Niemieckiej. Od 2010 roku
właścicielem nieruchomości jest
gliwickie PWiK. 
Miejmy nadzieję, że już w po-
łowie przyszłego roku ten piękny
budynek przejdzie gruntowny

remont. Choć nie jest on wpi-
sany do rejestru zabytków to
Rada Miejska podjęła uchwałę
o objęciu go opieką Miejskiego
Konserwatora. Spółka, przy za-
chowaniu historycznego cha-
rakteru wnętrz, zamierza ulo-
kować tam swoje biura. Odno-
wiona zostanie także elewacja.

W planach jest również budowa
parkingu z własnym układem
dróg. Na kolejne lata przewi-
dziane jest także dobudowanie
do istniejącej zabudowy także
trzykondygnacyjnego, szklanego
pawilonu. To jednak uzależnione
będzie od możliwości finanso-
wych spółki.
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Faktoring? To się opłaca!
Klienci korzystający z usług
faktoringu należności dosko-
nale wiedzą, jakich realnych
korzyści mogą doświadczyć
wybierając tę formę finanso-
wania. Faktoring to nie tylko
bieżące finansowanie bezspor-
nych i niewymagalnych wie-
rzytelności, wpływające na po-
prawę płynności finansowej
przedsiębiorstwa, ale także za-
bezpieczenie przed niewypła-
calnością Kontrahenta i pomoc
w administrowaniu i zarzą-
dzaniu wierzytelnościami. 
Wykorzystując środki pozys-
kane dzięki usłudze faktoringu,
Przedsiębiorca zwiększa swoją
konkurencyjność na rynku,
poprzez możliwość wydłużenia
terminów płatności faktur swo-
im Kontrahentom, poprawia-
jąc jednocześnie wizerunek
swojej firmy dzięki pewnemu
i terminowemu regulowaniu

własnych zobowiązań. To z ko-
lei pozwala uzyskiwać rabaty
u dostawców z tytułu wcześ-
niejszej zapłaty za faktury.
Ułatwia również realizację ko-
lejnych zamówień, co wpływa
na zwiększenie obrotów i tym
samym uzyskanie dodatkowej
marży ze sprzedaży.

Faktoring to nie tylko jeden ze

sposobów elastycznego finan-

sowania i poprawy płynności

w wyniku przedterminowego

wpływu należności, ale także

wymierne zyski wynikające

z szybszego obiegu kapitału

obrotowego.

Więcej, na temat mechaniz-
mów faktoringu oraz zalet tego
instrumentu finansowego,
będzie można dowiedzieć  się
podczas wykładu przeprowa-
dzonego w ramach cyklu

„Przedsiębiorczość przy kawie”

organizowanego w Gliwickiej
Wyższej Szkole Przedsiębior-
czości, przy ul. Bojkowskiej 37
w Gliwicach, dnia 8 maja 2014
o godzinie 15.00 w sali 010,
skierowanego do przedsiębior-
ców, właścicieli firm, osób zaj-
mujących się finansami oraz
wszystkich zainteresowanych
poszerzeniem swojej wiedzy. 
Wykład poprowadzi Krzysztof

Kozok Prezes Zarządu MEN-
NICA Finance S.A., absolwent
wyższych uczelni i międzyna-
rodowych programów z dzie-
dziny zarządzania i ekonomii,
inicjator i realizator projektów
biznesowych charakteryzują-
cych się wysoką konkuren-
cyjnością  i etyką działania. 

Pyszną kawę zapewnia Res-
tauracja Stary Browar w Gli-
wicach. 

R E K L A M A

„Przedsiębiorczość przy kawie”
organizator:

GWSP Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

To cel wielu osób walczących
z nadprogramowymi kilogra-
mami. Koncerny farmaceu-
tyczne obiecują niemal „ma-
giczne” działanie specyfików,
które sprawią, że schudniemy
łatwo i bez wysiłku. Kto po-
wiedział, że nie da się tego do-
konać bez suplementów?

Na spowolnienie metabolizmu,
zatem na rozleniwienie prze-
mian energetycznych w orga-
nizmie wpływa wiele czynni-
ków, m.in. nieracjonalne, źle
dobrane diety odchudzające,
siedzący tryb życia i śmieciowe
jedzenie. Na wszystkie te czyn-
niki mamy wpływ. Niestety ist-
nieją też inne przeszkody,
z którymi trudniej jak choćby
wiek, czy zaburzenia gospo-
darki hormonalnej.
Co możemy zrobić, by to co
zjadamy, zostało przekształcone
w energię do działania, a nie
w oponę do pływania?
Najczęściej popełnianym błę-
dem jest brak regularności

w przyjmowaniu posiłków
i zbyt mała ich ilość. Zaczynając
dzień od śniadania, które po-
winniśmy zjeść w ciągu 60 mi-
nut od porannej pobudki, do
kolacji (na 2-3 godziny przed
snem) powinniśmy zjadać ko-
lejne posiłki co 3-4 godziny.
Do prawidłowego funkcjono-
wania organizmu niezbędna
jest odpowiednia ilość wody,
przyjmuje się, że to ok. 1,5l
dziennie.
Dobre menu napędzające me-
tabolizm powinno zawierać ok
40-50 g błonnika, którego źród-
łem są m.in. kasze, razowe pie-
czywo, warzywa i owoce. Warto
także pamiętać o aktywności
fizycznej, która znacznie przy-
spiesza metabolizm. Podczas
solidnego wysiłku, cały orga-
nizm zamienia się w tętniącą
życiem elektrownię.
Na nic więc zdadzą się suple-
menty, jeśli nie zadbamy o re-
gularne i odpowiednio skom-
ponowane posiłki w ciągu dnia
i odpowiednią ilość wody.

Zajęcia, które odbyły się w Ze-
spole Szkół Ekonomiczno–
Usługowych w Gliwicach po-
kazały młodzieży prawdziwe
znaczenie słów „oddać za kogoś
życie” 
W ramach kampanii społecznej
„Drugie życie” młodzi ludzie
spotkali się ze znanymi dzia-
łaczami społecznymi i propa-
gatorami transplantacji. Goście
opowiadali zarówno o idei
transplantacji jak i o własnych
przeżyciach związanych z prze-
szczepem tkanek i narządów.
W rozmowie z uczniami zwra-
cali uwagę na to, jak ważne
jest otwarcie się na drugiego
człowieka, a oddanie części sie-
bie uznali za największy dar
jaki można sobie wyobrazić. 

- Młodzi ludzie obecnie znaj-
dują się na progu podejmo-

wania różnych ważnych de-
cyzji życiowych, zarówno tych
większych i mniejszych. Chcia-
łam ich prosić o to, aby wśród
tych wszystkich postanowień
znalazła się decyzja o tym,
czy podaruję życie komuś po
swojej śmierci. – mówi przed-
stawicielka stowarzyszenia Ży-
cie po Przeszczepie. - Dzięki
komuś, ja teraz mogę cieszyć
się każdym dniem, bo trans-
plantacja to jest podarowanie
części siebie. Jestem już po
przeszczepie przeszło 9 lat.
Jak widać mam się świetnie,
pracuję zawodowo i widzę jak
moi znajomi rozwijają się, stu-
diują, rodzą dzieci, zostają oj-
cami – żyją pełnią życia. Prze-
konanie, że osoby po prze-
szczepie muszą znajdować się
pod przysłowiowym kloszem
to jest mit, który absolutnie

trzeba zdementować – dodaje
w rozmowie z naszą redakcją.

Każdy chętny otrzymał od or-
ganizatorów tzw. oświadczenie
woli, które jest zgodą na po-
branie narządów po śmierci.
Do wypełniania dokumentów
namawiał również ks. Piotr
Sadkiewicz. - Transplantacja
to taka współczesna, nowa
forma realizowania ewangelii.
Wielu chrześcijan czeka na ja-
kieś konkretne podpowiedzi
ze strony Kościoła i księży,
np. jak mają realizować przy-
kazania. A oddanie narządów
to jest właśnie taki konkretny
wymiar realizacji przykazania
miłości. Ofiarowanie siebie,
ofiarowanie części swojego
życia i zdrowia po to, aby ktoś
mógł żyć i być radosnym,
szczęśliwym.

Dietetyk radzi

Przyspieszyć metabolizm? 

Katarzyna Larysz

magister dietetyk

Chcesz skorzystać
z usług dietetyka?

zadzwoń: 

504 032 999

Uczniowie z Gliwic
dostali „lekcję życia"
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❚ Kupię Akcje BUMAR
Łabędy tel. 517-799-190

❚ 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

OGŁOSZENIA

DROBNE

SPRZEDAŻ  KUPNO

WYNAJEM

tel.: 509 118 891

www.cdrn.pl

Horoskop

Wydawca: BIG BANG Media Wydawnictwo Prasowe

44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 52/13
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Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25A
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Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść otrzymanych reklam i ogłoszeń.  

W tym
tygodniu
imieniny
obchodzą 

 Marek (poniedziałek)
—to mężczyzna spokojny, skryty,
lojalny i bardzo pracowity. Po-
trafi odnaleźć się w każdej sy-
tuacji i wyjść cało z każdej opres-
ji, dzięki swojej pewności siebie.
Posiada indywidualność twór-
czą, lubi sztuki piękne, ma szan-
sę odnieść sukces literacki. Ma-
rek lubi wolność myśli i działa-
nia, nie cierpi, gdy ktoś narzuca
mu swoje plany. Uwielbia przy-
rodę, smaczne potrawy. 

 Angelina (wtorek)
— to osoba o artystycznej duszy,
często dostrzega coś czego inni
nie widzą. Nie sposób się przy
niej nudzić, ma milion pomy-
słów na minutę i wszystkie są
oryginalne. Jest kobietą wraż-
liwą oraz nieco lekkomyślną.
Ciężko jest jej żyć według wy-
znaczonych zasad.

 Jakub (środa)
— mężczyzna obdarzony imie-
niem Jakub jest energiczny, do-
brze zorganizowany, potrafi wy-
pracować sobie sposób postę-
powania oraz pracy. Dzięki tym
cechom odnosi sukcesy i szybko
zdobywa przyjaciół. Lubi towa-
rzystwo, ma szacunek do ro-
dziny, bardzo kocha żonę i jest
jej wierny. Jakub to dobry gos-
podarz, znakomity mąż i ojciec.
Troszczy się, aby jego dzieci
były wykształcone.

 Józef (czwartek)
— osoba obdarzona tym imie-
niem ma twórczy charakter,
znakomitą intuicję i dobrze zna
psychikę ludzką, dlatego łatwo
nawiązuje współpracę. Kultu-
ralny, inteligentny, mądry, po-
siada wielkie ideały i starannie
je realizuje. Jego żona jest jego
partnerem, ale także przyjacie-
lem. Dzieci wychowuje twardo,
dba by były religijne i dobrze
wykształcone. Lubi zwracać na
siebie uwagę kobiet. 

 Eliza (piątek)
— jest kobietą inteligentną,
sprytną, zaradną i zamkniętą
w sobie. Często ukrywa przed
światem swoje emocje i uczucia,
nie lubi mówić innym o swoich
rozterkach. Jest osobą, która
dąży do perfekcji i zmierza do
celu nawet po trupach. Potrafi
i lubi rozkazywać innym, zawsze
osiąga to czego chce. Jest uwa-
żana za kobietę nieco dumną.

 Mariola (sobota)
— to kobieta samodzielna,
wszystko chce robić sama i nie
znosi pomocy innych, nawet
jeśli ma kłopot. Ma ogromną
siłę życiową, dużo werwy i en-
tuzjazmu. Wszystko co robi
w życiu, robi z wielką pasją
i pełnym zaangażowaniem. Bar-
dzo lubi plotki i imprezy towa-
rzyskie. Nie jest domatorką, za-
miast siedzieć w domu woli wyj-
ść z przyjaciółmi.

 Monika (niedziela)
—to kobieta spokojna, ceniąca
ład i porządek. Lubi życie to-
warzyskie, ale też rodzinną sie-
lankę. Ma łagodny charakter,
dba o dobre stosunki rodzinne
i towarzyskie. Pielęgnuje przy-
jaźń, jednak często zaniedbuje
samą siebie. Swoje sprawy oso-
biste zawsze odkłada na dalszy
plan. Monika ma świetne po-
czucie humoru, lubi słuchać do-
brej muzyki, ma duszę arty-
styczną.

Baran 21.03-20.04
Dobre intencje to jeszcze za mało.
W tym tygodniu bądź bardziej wy-
razisty. Może wizja awansu będzie
odpowiednim bodźcem.

Byk 21.04-20.05
W tym tygodniu możesz się czuć
nieco „oklapnięty”. By poprawić
swój nastrój - uśmiechaj się, nawet
na siłę. To zmieni Twoje nastawie-
nie.

Bliźnięta 21.05-21.06
Twoje samopoczucie będzie falować.
A to za sprawą niepewnego związku.
Musisz zacząć zadawać poważne
pytania inaczej rozstaniecie się
w gniewie.

Rak 22.06-22.07
Pomyśl o „odkurzeniu” dawnych
kontaktów towarzyskich. Wśród
nich jest ktoś, kto ciągle pamięta tą
miłą, byłą już przygodę.

Lew 23.07-23.08
Pamiętaj, że negatywne informacje
odbieramy szybciej niż pozytywne.
Podczas rozmowy o pracę miej
świadomość własnych emocji. Bądź
przystępny i uśmiechnięty .

Panna 24.08-22.09
Boimy się tego, czego nie znamy.
Spróbuj oswoić obecny lęk.
I w tym wypadku okaże się, że
„strach ma wielkie oczy”. Poradzisz
sobie z wątpliwościami. 

Waga 23.09-23.10
Większość zadań zrealizujesz już
na początku tego tygodnia. Przyjmij
postawę afirmacyjną. W życiu pry-
watnym bądź ostrożna.

Skorpion 24.10-22.11
Po ciężkim zawodowo tygodniu po-
staw na udany weekend. Spacer lub
siłownia to doskonały sposób na
spędzanie czasu. 

Strzelec 23.11-21.12
Bądź jak kameleon. Zmiana barw
nie oznacza fałszu. Rozsądek pod-
powiada, by dostosować się do
grupy. Tylko ona ma szansę uporać
się z niezwykle trudnymi zadania-
mi.

Koziorożec 22.12-20.01
Czeka cię wytężona praca. Także
i weekend może cię sporo kosztować.
Będziesz zaproszony do rodziców
swojego partnera. Spróbuj opanować
stres.

Wodnik     21.01-19.02
Nie bój się przeciwności losu. To
one są dla nas sprawdzianem. Na
szczęście rezerw energii ci nie brakuje.
W tym tygodniu będziesz musiał
po nie sięgnąć. 

Ryby 20.02-20.03
Ciągle trafiasz na ścianę. Tylko się
nie poddawaj. Zmień strategię zwią-
zaną z komunikacją. Masz w zasięgu
kilka opcji. Tylko czytelne argumenty
przekonają wspólników    .
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Jakie figury należy umieścić w miejscach znaków zapytania?

www.dzisiajwgliwicach.pl/ogloszenia
www.dzisiajwgliwicach.pl/ogloszenia
www.tydzienwgliwicach.pl
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