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w Gliwicach

Największy nakład
w Gliwicach

„Już w najbliższą nie-
dzielę, 25 maja, wybie-
rzemy naszych przed-
stawicieli do Parlamen-
tu Europejskiego.

To międzynarodowa in-
stytucja będąca odpo-
wiednikiem jednoizbo-
wego parlamentu, której
członkowie są wybierani
przez obywateli państw
należących do UE.

Polsce sprzysługuje 51
spośród 751 mandatów.
Prawa wyborcze przy-
sługują wszystkim oby-
watelom polskim, a także
obywatelom innych pań-
stw członkowskich stale
zamieszkujących w Pol-
sce. Prawo wybierania
przysługuje osobom, któ-
re ukończyły 18 rok życia
oraz nie zostały wyro-
kiem sądu pozbawione
praw publicznych, praw
wyborczych ani ubez-
własnowolnione. W po-
dziale mandatów uczest-
niczą listy okręgowe ko-
mitetów, które w skali
kraju uzyskały minimum
5% ważnych głosów.
W komisjach wybor-
czych otrzymamy arku-
sze z nazwiskami kan-
dydatów należących do
poszczególnych komite-
tów. Możemy zakreślić
tylko jedno nazwisko.
Lokale otwarte będą
w niedzielę od godz. 7.00
do 21.00

25 maja 2014

Wybory
w niedzielę!

www.tydzienwgliwicach.pl
www.dzisiajwgliwicach.pl
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Dzieci nie mogą czuć się bez-

piecznie nawet na placu zabaw.

Do dyżurnego straży miejskiej

dotarło niepokojące zgłoszenie.

Anonimowa osoba przekazała

funkcjonariuszom informacje

na temat mężczyzny, który za-

czepia małe dzieci na osiedlu

Kopernika. Gdy mundurowi ru-

szyli na wskazany plac zabaw

spotkali świadka, który zauważył

niepokojący proceder. Podejrza-

ny, starszy mężczyzna obserwo-

wał bawiące się maluchy i pro-

ponował im pieniądze w zamian

za przytulanie oraz dotykanie

się. Okazało się, że jest to 60-

letni mieszkaniec Gliwic, który

dodatkowo znajdował się pod

wpływem alkoholu. Sprawca

został ujęty i przewieziony na

II komisariat policji.

W zeszły czwartek, na spokoj-

nym dotychczas placu Mickie-

wicza zrobiło się bardzo nie-

bezpiecznie.

Przy jednej z alejek runęło nie-

spodziewanie potężne drzewo.

Choć wiatr nie był zbyt pory-

wisty, płytkie korzenie nie wy-

trzymały pojedynczych podmu-

chów. Konar upadł wprost na

granitowe stoły do szachów, ła-

miąc stojące obok ławki. To

miejsce, w którym mieszkańcy

odpoczywają podczas spacerów

lub w oczekiwaniu na autobus.

Początkowo sądzono, że ze

względu na złą pogodę nikogo

nie było w pobliżu. Jednak po

publikacji pierwszych zdjęć

skontaktował się z nami Pan

Jakub, który cudem uniknął po-

ważnych obrażeń.

– Miałem dużo szczęścia. Po go-

dzinie 13.00 usiadłem na feralnej

ławce i na szczęście wyciągnąłem

z uszu słuchawki. Nagle usłysza-

łem szelest, obróciłem głowę. Le-

ciało na mnie drzewo! Nawet nie

zdążyłem zareagować, nie dałbym

rady wskoczyć pod kamienny sto-

lik. Wszystko działo się niezwykle

szybko. Po sekundzie przycisnęły

mnie gałęzie. Na szczęście bez

większego problemu udało mi

się wydostać z tej „pułapki”. Usiad-

łem potem na innej ławce z dala

od drzew, aby się otrząsnąć. Sie-

działem tak może 15 minut. Po-

mocy chcieli udzielić mi prze-

chodnie i taksówkarze, na szczę-

ście nie była ona potrzebna. Po-

szedłem do Urzędu załatwić swoje

sprawy — opowiada pan Jakub. 

Z relacji świadków wynika, że

służby pojawiły się stosunkowo

późno. Nasi reporterzy zauważyli

patrol straży miejskiej dopiero

w okolicy godziny 14.00. Przy-

czyny upadku pnia można było

określić już na pierwszy rzut

oka. Okazało się, że pod drze-

wem znajdowało się ceglane

gruzowisko, które uniemożli-

wiało głębszy rozrost korzeni.

To w połączeniu z porywami

wiatru mogło doprowadzić do

tragedii. Jak dodaje pan Jakub,

tego dnia wygrał drugie życie.

Wraz z pracownikami Urzędu

Miejskiego, do którego udał się

po wypadku  radzili by zagrał

w totka. Z takim szczęściem to

chyba dobry pomysł.

Nowy lokal otwar-
ty przy ul. Górnych
Wałów zapewni Ci
profesjonalną po-
moc i komfort ćwi-
czeń. Siłownia
otwarta całą dobę
pozwoli Ci na ela-
styczne dopaso-

wanie treningów do planu dnia. Już nie musisz
przejmować się ograniczeniami związanymi ze ści-
słymi godzinami otwarcia. To doskonały moment,
aby zrobić coś dla siebie i swojego zdrowia –
szczególnie przed wakacjami. W dążeniu do wyma-
rzonej formy pomoże Wam wykwalifikowana i do-
świadczona kadra. Każdy może liczyć na indywidualne
porady, które pozwolą osiągnąć wyznaczone cele.

Zarówno instruktorzy fitness jak i trenerzy sprawią,
że nawet najtrudniejsze ćwiczenia będą przyjemne.
Ze względu na ich zaangażowanie i ogromną wie-
dzę, każdy będzie się czuć komfortowo niezależnie
od swoich umiejętności.

Siłownia jest wyposażona w profesjonalny sprzęt
wysokiej klasy, w tym sprzęt do ćwiczeń siłowych
oraz urządzenia typu „cardio”. Zgodnie z założeniami
będzie to klub dla każdego –bez względu na wiek,
stan zdrowia czy też kondycję fizyczną. Nowoczesne
wyposażenie pozwoli  kulturystom na fachowe
przygotowanie do zawodów. Natomiast, osoby mniej
doświadczone będą mogły liczyć na opiekę trenerów
personalnych, którzy pomogą w doborze ćwiczeń,
ich starannym wykonaniu, a także ułożą profesjonalne
plany treningowe.

Płacił dzieciom

za dotykanie 
Wielkie drzewo runęło na ławki

Chcesz poprawić sylwetkę
lub�popracować�nad�kondycją?
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Na miejscu dostępne są odżywki, suplementy,
„spalacze tłuszczu” dla kobiet i mężczyzn,
witaminy i minerały, preparaty białkowe. 
Co więcej, w klubie skorzystać będzie można
z porad dietetyków i usług rehabilitantów.

— Przycisnęły mnie gałęzie.

Artykuł sponsorowany
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— Prawo powinni tworzyć prawnicy
rozmowa z Pawłem Strumińskim, kandydatem do Parlamentu Europejskiego (Polska Razem Jarosława Gowina)

Jest Pan prawnikiem, udzielał Pan

porad prawnych na łamach naszej

gazety, nie angażował się wcześ-

niej w politykę, co się stało, że

zdecydował się Pan kandydować

do Europarlamentu?

Przystąpienie Polski do Unii było
dla nas ogromną szansą. Zde-
cydowałem się kandydować po-
nieważ nie wykorzystaliśmy
w pełni tych dziesięciu lat. Nasze
interesy nie są – i jeśli znowu
wygra układ PO-PiS-SLD-PSL
– nie będą należycie reprezen-
towane. Te partie ścigają się kto
więcej „wyrwał”, właściwie wy-
żebrał z unijnego budżetu. To
nie jest instytucja, do której jeź-
dzi się tylko po pieniądze. To
żywy organizm, który współtwo-
rzymy. Europa potrzebuje re-
form idących w kierunku społe-
czeństwa republikańskiego,
ułatwiającego rozwój jednostki
w oparciu o wolność gospodarczą
i swobodę działania tak teraz
dławionych przez rozrośniętą
biurokrację i źle pojmowaną
solidarność.

Nie łatwiej byłoby kandydować

z jednej z dużych partii? Polska

Razem Jarosława Gowina w son-

dażach dostaje od 2 do 5 procent.

Partia Jarosława Gowina jest
racjonalną prawicą. Podkreślam
racjonalną. To partia wyznająca
zasady wolnorynkowe w sferze
gospodarczej. To alternatywa
dla układu toczącego Polskę,
układu dwóch partyjek mienią-
cych się prawicowymi a wpro-
wadzającymi lewicowe rozwią-
zania. Obecne sondaże są wyni-
kiem sztucznego promowania

Korwina-Mikke. Ma to na celu
osłabienie innych alternatyw-
nych dla PO i PiS partii. Polacy
wybierają rozsądnie i koniec
końców Korwin dostanie 2% ale
układ rządzący zostanie zacho-
wany. W mojej ocenie głos na
PO, PiS, SLD czy PSL będzie
głosem zmarnowanym, oddali
się szansa na zmianę. 

Był Pan członkiem Platformy...

A teraz piętnuję jej
niegospodarność, jej
zdradę ideałów, zdra-
dę programu i wybor-
ców. Piętnuję też PiS,
który stacza się w ob-
jęcia narodowego so-
cjalizmu. Teraz Tusk
z Kaczyńskim przypo-
mnieli sobie o wybor-
cach? Teraz są na wa-
łach przeciwpowo-
dziowych, teraz są na
kopalniach, teraz spo-
tykają się z Polakami?
Nagle okazuje się, że
jest jakiś program dla
Śląska? To działania
populistyczne. Oni za
nic mają wyborców.

Adwokat śląskich spraw. Hasło

dobre, ale o co konkretnie będzie

Pan zabiegał w Parlamencie Eu-

ropejskim?

Sprawy Śląska to sprawy głównie
związane z jego rozwojem i in-
frastrukturą, przede wszystkim
górnictwem i przemysłem. Pakiet
klimatyczny tak ochoczo przyjęty
i promowany przez PO i Jerzego
Buzka wprowadza szereg zagro-
żeń dla naszego regionu i jego
mieszkańców.

Śląsk i sprawy Śląska
generalnie zostały po-
minięte, Polska za-
pomniała o Śląsku,
co jest niedopuszczal-
ne. Dlatego w Parla-
mencie Europejskim
będą walczył o inte-
resy Śląska jako re-
gionu najbardziej za-
grożonego nieodpo-
wiedzialną polityką.

Chciałbym promować mądre ini-
cjatywy lokalne, np. w Gliwicach
– obwodnicę południowo-za-
chodnią, modernizację lotniska
skreśloną przez PO czy rozbu-
dowę portu rzecznego, który
ograniczy koszty transportu węg-
la. Uważam, że logistyka i swo-
boda poruszania się jest szansą
na rozwój nie tylko Gliwic ale
całego regionu, który powinien
być liderem w rozwoju nowo-
czesnych technologii, innowa-
cyjności i rozwoju gospodarcze-
go. Pozwoli to nam uniknąć pro-
blemów związanych z demogra-
fią, spowoduje, że Śląsk będzie
nie tylko atrakcyjnym miejscem

do pracy ale i do życia, zakłada-
nia rodzin i osiedlania się.

Ma Pan dobry kontakt z prezy-

dentami śląskich miast?

Prezydent Frankiewicz, w mojej
ocenie, jest niekwestionowanym
liderem wśród prezydentów
miast na Śląsku. Trudno nie po-
pierać człowieka, który dzięki
swojej pracy i zaangażowaniu
w rozwój miasta doprowadził
do jego dynamicznego rozwoju.
Mogę powiedzieć, że dumny jes-
tem z tego, że mieszkam w takim
mieście jak Gliwice. Nie tylko
Gliwice mają szczęście do Pre-
zydenta. W mojej ocenie gminy
powiatu tarnogórskiego i gliwic-
kiego czy Zabrze też mają do-
brych gospodarzy z prezydent
Mańską-Szulik i burmistrzem
Czechem na czele. Tam, jak i w Gli-
wicach, nie ma partyjnych dzia-
łaczy, a samorządowcy, którzy
potrafią mądrze zarządzać środ-
kami samorządowymi. 

Jakie ma Pan kwalifikacje do bycia

Europosłem, w czym jest Pan lep-

szy od innych kandydatów?

W Parlamencie Europejskim
chciałabym pracować w ramach
stałej komisji Prawa, co jest oczy-
wiście zbieżne z moim wykształ-
ceniem. Prawo powinni tworzyć
prawnicy, a nie reżyser z bokse-
rem. Tylko wtedy będzie to mąd-
re prawo.  Na listach Polski Ra-
zem Jarosława Gowina próżno
szukać celebrytów, których je-
dyną kompetencją jest to, że są
znani. Wiek, doświadczenie za-
wodowe, znajomość języków ob-
cych, umiejętność pracy pod

presją czasu, są cechami, które
powinny być brane pod uwagę
przy wyborze osób mających nas
reprezentować. Reżyser niech
kręci filmy bo to mu najlepiej
wychodzi, a bokser niech bo-
ksuje. Jak widać nie wszystkim
partiom zależy na kompeten-
cjach.

Gowin nie chciał znanych twarzy?

Takie działania są
wyrazem braku od-
powiedzialnością za
państwo, za jego oby-
wateli. To przejaw
partyjniactwa i chęci
zwycięstwa za wszel-
ką cenę. Jeszcze raz
podkreślę, że prawo
powinni tworzyć pra-
wnicy bo jak poka-
zuje przykład nasze-
go Sejmu, w którym
prawników brakuje,
najczęściej okazuje
się ono wadliwe i za-
miast pomagać lu-
dziom szkodzi im.

Dziękuję za rozmowę

Dziękuję. Zachęcam do głoso-
wania w najbliższą niedzielę.
Wierzę, że Polacy chcą poprawić
swój los. 

Marek Morawiak
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Właściciele terenów inwe-
stycyjnych w pobliżu Alei
Jana Nowaka Jeziorańskie-
go postanowili zamienić zie-
lone łąki parku handlowego
Arena w nowoczesne cen-
trum biznesu. Pomysł znany
z zapowiedzi galerii na
skrzyżowaniu autostrad, zo-
stanie wprowadzony w sa-
mym centrum Gliwic. 

Firma Carrefour Polska

przedstawiła koncepcję za-
gospodarowania przestrze-
ni, która pozwoli na dalsze
rozwinięcie działalności biu-
rowej oraz handlowej. 

Miejsce ma przyciągać gli-
wiczan nie tylko ze względu
na ofertę pobliskich mar-
ketów, ale również dzięki
rekreacji i rozwojowi lokal-
nego biznesu. Inwestycja
ma stworzyć nowe centrum

życiowe mieszkańców, które
będzie tętnić życiem nawet
poza godzinami działania
sklepów. Ambitny projekt
ma powstać najpóźniej
w 2016 roku. Już pięć firm
zgłosiło chęć dzierżawy bu-
dynków. Jak zaznaczają
sami twórcy, potrzeba ich
około dwudziestu, dlatego
termin realizacji jest jak
najbardziej realny.

O projekcie studentów Po-
litechniki Śląskiej pisaliśmy
już w grudniu ubiegłego
roku. Wtedy też ambitni,
młodzi naukowcy przedsta-
wili światu projekt nowo-
czesnej wyścigówki. Pojazd
stylizowany na maszynę
Formuły 1 robił wrażenie.
Jednak cały czas trwały pra-
ce udoskonalające jego kon-
strukcję. 
Bolid będzie miał 3 metry
długości, 1,5 metra szero-
kości oraz 1,25m wysokości
przy wadze zaledwie 200
kg. Zostanie wyposażony
w silnik spalinowy 600ccm,
120 koni mechanicznych
zapewni osiągnięcie pręd-
kości 100km/h w ciągu za-
ledwie 4 sekund!

Dla lepszego funkcjonowa-
nia powstały wyspecjalizo-
wane zespoły, aby każdy
mógł robić to w czym czuje
się najlepiej. Do owych pod-
zespołów zalicza się Elek-
tronika, Układ Napędowy,

Rama, Zawieszenie, Środo-
wisko Kierowcy, Układ Ha-
mulcowy, Aerodynamika
oraz Dobór Materiałów.
Wszystko po to, aby zmie-
rzyć się z najlepszymi
w zmaganiach Formuła Stu-
dent. Są to zawody o zasięgu
światowym, posiadające na-
prawdę wielką renomę
i przynoszące perspektywy
na przyszłość. Do tej pory
wyścigi odbywały się między
innymi na torze Silverstone
w Wielkiej Brytanii czy Hoc-
kenheimring w Niemczech.

Wóz ma być gotowy w sierp-
niu. Budżet tego przedsięw-
zięcia wyniesie ok. 150-200
tys. zł. Studenci cały czas
poszukują źródeł finanso-
wania. Wciąż potrzebują
jednostki napędowej, felg
i opon, elementów elektro-
niki, a także wyposażenia
kierowcy, dlatego nieustan-
nie poszukują firm goto-
wych pomóc w realizacji
projektu.

Spośród wszystkich ofert naj-
lepszą propozycję złożyła firma
Grontmij Polska, która zajmie
się również nadzorem inwes-
torskim. Choć mieszkańcy już
od dawna domagali się re-
montu obiektu, procedury ru-
szyły dopiero w listopadzie
2012 roku. Wtedy też projekt
został przesunięty z listy re-
zerwowej Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko na listę podstawową.
Wstępne plany zakładały ukoń-
czenie inwestycji do końca
grudnia 2015 roku, jednak
obecnie nie wiadomo czy ter-
min zostanie dotrzymany. To

wzbudziło wiele obaw, szcze-
gólnie wśród gliwiczan. 

Na szczęście spółka PKP SA
zaznaczyła, że prace powinny
zakończyć się zgodnie z har-
monogramem. Jak przekazują
jej przedstawiciele, projekt nie
jest w żaden sposób zagrożony.
Gruntowny remont obejmie
nie tylko halę dworca, ale rów-
nież perony, tory i hol główny.
Obecnie trwają intensywne
prace nad dokumentacją pro-
jektową. Łączny koszt moder-
nizacji ma wynieść 170,8 mln
złotych, z czego 83,7 mln po-
kryłyby środki z unijnego bu-

dżetu. Przebudowa kompleksu
dworcowego jest zbieżna ze
strategiami rozwoju zarówno
miasta Gliwice, jak i woje-
wództwa śląskiego. Głównym
założeniem funkcjonalnym jest
dostosowanie struktury prze-
strzennej dworca do współ-
czesnych wymagań i standar-
dów obsługi podróżnych, z jed-
noczesnym przywróceniem
walorów architektonicznych. 
Pozwoli to na podniesienie
stanu technicznego i wyposa-
żenia obiektu dworcowego,
poprawę warunków sanitar-
no-higienicznych.

tel. 32- 332 50 96Wiesz o czymś ważnym
coś Cię denerwuje

skontaktuj się z nami Redakcja gazety 44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 52/13

Arena rozwija skrzydła.
Powstanie nowe centrum biznesu

Gliwicki dworzec
coraz bliżej przebudowy

Gliwicki bolid F1 wystartuje we Włoszech



W ramach obchodów
ćwierćwiecza pierwszych
w historii wolnych wybo-
rów parlamentarnych Gli-
wicka Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości oraz
Samorząd Miasta Gli-
wice we współpracy
z Klubem Jagiellońskim
organizują uroczystą kon-
ferencję, w której prele-
gentami będę przedstawi-
ciele świata polityki i nauki.
Planowane są trzy sesje. 

W pierwszej, pod hasłem
„Bohaterowie tamtych dni”
wystąpią Elżbieta Sefe-
rowicz oraz Janusz
Steinhoff, w drugiej -
„Okiem naukowca i publi-
cysty” referaty wygłoszą
pracownicy naukowi Gli-
wickiej Wyższej Szkoły
Przedsiębiorczości: Ale-
ksandra Kuzior i Urszu-
la Więckowska oraz
przedstawiciele Klubu Ja-
giellońskiego: Krzysztof
Mazur i Jan Maciejew-
ski. Trzecia sesja, zatytu-
łowana „Bohaterowie dru-
giego planu - Gliwicko-Za-

brzański Komitet Obywa-
telski Solidarność” będzie
miała charakter panelowy. 

Konferencja adresowana
jest do wszystkich miesz-
kańców Gliwic, Zabrza
i okolicznych miejscowości,
ze szczególnym uwzględ-
nieniem młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych z Gli-
wic i powiatu gliwickiego. 

Odbędzie się 2 czerwca
w siedzibie Gliwickiej
Wyższej Szkoły Przed-
siębiorczości (Centrum
Edukacji „Nowe Gliwi-
ce”, ul. Bojkowska 37,
bud. 3, aula drewnia-
na, początek o godzinie
10.00).

Młodzieży, w ramach ob-
chodów 25-lecia wyborów
do sejmu kontraktowego,
GWSP proponuje świetną
zabawę - grę parlamentar-
ną. Jest to symulacja, pod-
czas której uczestnicy wcie-
lą się w rolę posłów fikcyj-
nych ugrupowań: partii li-
beralnej, socjaldemokra-

tycznej,  ludowej, chrze-
ścijańsko-demokratycznej
oraz nacjonalistycznej i ne-
gocjować będą powołanie
rządu ze spójnym progra-
mem, uchwalenie budżetu,
po czym podejmą próbę
„rządzenia” wobec zmie-
niających się okoliczności
wewnętrznych i zewnętrz-
nych. Zwycięży to „ugru-
powanie”, które okaże naj-
większą skuteczność w rzą-
dzeniu. Punkty będą przy-
znawane zarówno za sta-
nowiska w  rządzie dla kon-
kretnej partii, za kształt
budżetu zgodny z wytycz-
nymi, jak i uchwalenie
ustaw zgodnych z progra-
mem partii. 
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Gorące dyskusje na temat
kondycji polskiego górnict-
wa wzbudzają na Śląsku
głęboki niepokój. Słowa Mi-
rosława Tarasa z pewnością
nie łagodzą skrajnych emo-
cji wśród górników i ich ro-
dzin. Podczas ostatniego
dnia Europejskiego Kon-
gresu Gospodarczego pre-
zes przekazał zatrważającą
informację – 5 kopalń, Soś-
nica-Makoszowy, Brzeszcze,
Halemba, Bobrek-Centrum
i Pokój może zostać w naj-
bliższym czasie wygaszo-
nych. 
- To jest 5 kopalń, gdzie

wydobycie jest prowadzo-

ne w bardzo złych warun-

kach. Nie wiemy jeszcze,

które wybierzemy, ale te

kopalnie są w bardzo złym

stanie – mówił Mirosław
Taras.
Za sprawą tej wypowiedzi
na ponad 15 tysięcy zatrud-

nionych padło widmo bez-
robocia i niepewnej przy-
szłości. Prezes jednak uspa-
kajał zapewniając, że nikt
nie będzie zwalniany. Brak
rekrutacji nowych pracow-
ników, naturalne odejścia
i przechodzący na emery-
turę górnicy mają rozwiązać
problem zwolnień. Jak za-
znaczył nowy prezes Kom-
panii, wynagrodzenia nie
stanowią wielkiego proble-
mu. Problemem jest niska
wydajność, przerośnięta
struktura organizacyjna,
bardzo wysokie obciążenia
i zalegający węgiel na hał-
dach.

Jak sam twierdzi, natych-
miastowe zamknięcie ko-
palń, zwolnienie 15 tys. lu-
dzi i ograniczenie kosztów
o 20 proc. nie nastąpi od
razu. Plan jest prosty, trzeba
wydobywać węgiel ze złóż

łatwiej dostępnych i bar-
dziej bezpiecznych a więc
tam, gdzie koszty eksploa-
tacji są niższe a dopiero po-
tem wygasić wydobycie. 

Niestety wraz z zapowiedzią
przedstawienia planu rato-
wania KW pojawia się zu-
pełny brak spójności w de-
cyzji rządu. Osoba, skiero-
wana do uzdrawiania sy-
tuacji w Kompanii startuje
jednocześnie do Parlamen-
tu Europejskiego. Pytanie
tylko po co? Jaką więc ma
rolę spełnić nowy prezes
KW? Uzdrowiciela sytuacji
w kopalniach czy raczej uspo-
kojenia nie najlepszych gór-
niczych nastrojów przed
wyborami do europarla-
mentu? Czas pokaże co bę-
dzie priorytetem, praca Ta-
rasa w europarlamencie czy
„uzdrawianie” polskiego
górnictwa.

To wydarzyło się w piątek
rano. Była godzina czwarta
z minutami, gdy do poli-
cjantów zadzwonił młody
mężczyzna. Prosił o pomoc,
bo... siedział w wodzie i nie
umiał wyjść.

Co ciekawe, młodzieniec nie
miał pojęcia, gdzie dokład-
nie się znajduje. Wiedział
tylko tyle, że jest studentem,
przyjechał do Gliwic z Ryb-
nika na studenckie IGRY
i, jak twierdził, wpadł do
Kłodnicy. Stromy, śliski
brzeg rzeki skutecznie go
uwięził. Oficer dyżurny łat-

wego zadania nie miał, bo
nie mógł uzyskać od mło-
dego człowieka żadnej kon-
kretnej informacji co do
miejsca przebywania.  Per-
cepcję i zdolność oceny sy-
tuacji skutecznie zaburzył
wypity wcześniej alkohol.

Student był przerażony, było
mu zimno, bał się, że utonie.
Nie znał też kompletnie na-
szego miasta. Policjanci na-
tychmiast ruszyli do akcji
ratowniczej, zaczęli prze-
szukiwać brzeg rzeki, wy-
patrywać człowieka. W tym
samym czasie przeczesywa-

no inne obszary miasta,
w tym miejsca przyległe do
lotniska, gdzie odbywa się
studencka impreza. Minęła
godzina. Do sklepu przy jed-
nej ze stacji benzynowych
w rejonie Rybnickiej wszedł
półprzytomny, ociekający
wodą młody człowiek.

Okazało się, że to bohater
akcji. Prawdą jest, że o mało
się nie utopił. Jednak nie
w Kłodnicy, a... w rowie
melioracyjnym przy lotnis-
ku. Dwudziestolatka prze-
kazano wezwanej na miejsce
rodzinie.

Kopalnie do wygaszenia

Sośnica-Makoszowy, Brzeszcze,

Halemba, Bobrek-Centrum i Pokój
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OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAŻ  KUPNO WYNAJEM

tel.: 509 118 891

www.cdrn.pl

❚ 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

❚ Poszukuję i przyuczę
panią do opieki nad star-
szą i chorą osobą z za-
mieszkaniem 531574503

To już 25 lat.

Konferencja, wystawa i zabawa

Topił się w Kłodnicy.

Nie potrafili mu pomóc

www.dzisiajwgliwicach.pl/ogloszenia
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określe-
nie

Araba

Marga-
ret ...,
kosme-
tyki

ezcaz
spod
ig y

"Tom i
..." - kre-
skówka

Obi Wan
Kenobi

frag-
ment
teryto-
rium

Camp
...,

stadion

zawar-
tość
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Horoskop

Baran 21.03-20.04
Nie ma jak współpraca zawodowa. Nie
możesz jednak kierować się sercem,
tylko twardymi wyliczeniami. To pozwoli
Ci na ustabilizowanie sytuacji.

Byk 21.04-20.05
Jesteś w stadium zwycięzcy, dlatego
trzeba podejmować każde ryzyko i każde
wyzwanie. Potem może już nie będzie
tak łatwo i prosto.

Bliźnięta 21.05-21.06
Może czekać cię niespodziewany nie-
wielki przypływ gotówki. Nie leć od
razu do sklepów i nie wydawaj wszyst-
kiego na niepotrzebne drobiazgi.

Rak 22.06-22.07
Tym razem większość spraw będzie
rozwijać się w niekontrolowany
sposób. Możesz tylko przeciwdziałać
negatywnym konsekwencjom.

Lew 23.07-23.08
Żadne sentymenty nie uratują Two-
jego portfela. Jeżeli szukasz pracy,
możesz dostać propozycję współ-
pracy. Musisz być cierpliwy.

Panna 24.08-22.09
W tym tygodniu postaraj się mocno
przycisnąć pasa, żeby wyjść z dłu-
gów i już móc odetchnąć z ulgą
w następnym czasie.

Waga 23.09-23.10
Musisz zachować spokój i rozwagę. Złe
emocje tylko przeszkadzają Ci w sprawnej
organizacji. Skoro jesteś już na ostatniej
prostej, skup się na szczegółach.

Skorpion 24.10-22.11
Powolne działanie i zrównoważone de-
cyzje powinny dać Ci możliwości omi-
nięcia największych kłopotów. Spróbuj
zachować spokój. 

Strzelec 23.11-21.12
Działaj na zasadzie analizowania i pat-
rzenia innym na ręce. Tym sposobem
uda Ci się zapobiec ewentualnym pro-
blemom.

Koziorożec 22.12-20.01
Możesz zwyciężyć, ale balansujesz na
cienkiej, czerwonej linii. Postaraj się nie
przekroczyć pewnych norm a unikniesz
niebezpieczeństwa.

Wodnik     21.01-19.02
Musisz uważać na ludzi, którzy roztaczają
przed tobą niesamowite wizje. W zasadzie
niewiele z tego co mówią, może pokry-
wać się z prawdą. 

Ryby 20.02-20.03
Masz już serdecznie dość liczenia każdej
złotówki. Czasy są trudne, ale ty dodat-
kowo zapętliłeś się w jakieś zobowią-
zania.
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