
)

Bezpłatna
gazeta informacyjna

090

6.10.2014r. w Gliwicach  ⁄ Zabrzu

Ulica Akademicka
nie do poznania
Zmiany objęły prawie półkilometrowy odcinek drogi
oraz fragmenty ul. Krzywoustego. Powstał tam deptak
pełen zieleni z reprezentacyjnym placem i fontanną,
pojawiła się też mała architektura z elementami deko-
racyjnymi nawiązującymi stylistyką do herbu gliwickiej
Alma Mater. Zamontowane zostało nowe oświetlenie,
zgodne... ➽ str.➋

Japońska firma w Gliwicach.
praca dla 3 tysięcy osób
Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński
oraz prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz uczestniczyli
w uroczystym oddaniu do użytku hali produkcyjnej
firmy NGK Ceramics. Firma zatrudnia już blisko 3
tysiące osób. To jeden z największych pracodawców
w Gliwicach. NGK specjalizuje się w produkcji filtrów
ceramicznych cząsteczek stałych... ➽ str.➌

Miasto Gliwice
Władysławowi Suleckiemu
7 października na terenie dawnej kopalni węgla
kamiennego Gliwice zostanie odsłonięta tablica
poświęcona pamięci Władysława Suleckiego -
górnika, mieszkańca Gliwic, który w latach Polskiej
Rzeczpospolitej Ludowej podjął nierówną walkę
z komunistycznym zniewoleniem... ➽ str.➎
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Blisko 6 tysięcy nowych stu-
dentów przyjęła w tym roku
Politechnika Śląska. W sumie
na uczelni kształci się 26,5 ty-
siąca Żaków. W środę ci, którzy
uzyskali najlepsze wyniki
w procesie rekrutacyjnym zło-
żyli ślubowanie. Politechnika
Sląska cały czas się zmienia
i nie chodzi tylko o metody
kształcenia. W ubiegłym ty-
godniu oddano do użytku Cen-
trum Nowych Technologii,
a tuż po uroczystej inauguracji
roku akademickiego władze
uczelni zaprezentowały prze-
budowaną ulicę Akademicką.
Serce kampusu Politechniki
Śląskiej zmieniło się nie do
poznania. Teraz to campus
z prawdziwego zdarzenia! Kto
pamięta jak jeszcze kilkanaście
miesięcy temu wyglądała ul.
Akademicka przeciera oczy ze
zdumienia. 

Zmiany objęły prawie półki-
lometrowy odcinek drogi oraz

fragmenty ul. Krzywoustego.
Powstał tam deptak pełen zie-
leni z reprezentacyjnym pla-
cem i fontanną, pojawiła się
też mała architektura z ele-
mentami dekoracyjnymi na-
wiązującymi stylistyką do her-
bu gliwickiej Alma Mater. Za-
montowane zostało nowe
oświetlenie, zgodne z założe-
niami Masterplanu dla miasta
Gliwice. Ścieżkę światła, czyli
trakt wiodący od Placu Pił-
sudskiego do Politechniki Ślą-
skiej i budowanej Hali Gliwice
zaznaczono umieszczonymi na
latarniach znacznikami LED
w kolorze niebieskim. To nie
koniec nowości – są kolejne
parkingi z systemem rozpo-
znawania tablic rejestracyjnych
przy wjeździe, ścieżka rowe-
rowa i kamery miejskiego mo-
nitoringu.

Warto przypomnieć, że pomysł
przebudowy centrum dzielnicy
akademickiej pojawił się kilka

lat temu. Inicjatywę gliwickiej
uczelni poparły władze miasta.
W 2011 r. ul. Akademicka zos-
tała wyłączona z ruchu, a
w połowie 2013 r. Zarząd Dróg
Miejskich w Gliwicach roz-
strzygnął przetarg na zagos-
podarowanie tego terenu. Pra-
ce rozpoczęły się w sierpniu
ubiegłego roku. Wartość in-
westycji wyniosła 14,5 mln zł
(8 mln zł po stronie miasta,
6,5 mln zł po stronie Politech-
niki). Zadanie zrealizowało
konsorcjum gliwickich firm:
Przedsiębiorstwo Remontów
Ulic i Mostów oraz Zakład In-
stalacji Budowlanych W. Szos-
tak, A. Duda.

Ulica Akademicka jest wyłą-
czona z ruchu. Za kilka mie-
sięcy, gdy powstanie hala wi-
dowiskowo-sportowa Gliwice
deptak przy Politechnice bę-
dzie główną drogą dojścia do
tego obiektu.

Ulica Akademicka nie do poznania!

Na studentów i mieszkańców czeka jeszcze jedna nowa inwestycja.
Niedawno teren pomiędzy ulicami Kujawską i Pszczyńską „zdobił”
zaniedbany, betonowy plac. Teraz znajduje się tam boisko o wy-
miarach 32 na 17 metrów. To komfortowy i profesjonalny obiekt do
gry kilkuosobowych drużyn. Pokrywa je na-wierzchnia ze sztucznej
trawy, zamontowano także oświetlenie, a teren otoczono siatką. Na
amatorów piłki czekają również kontenery socjalne, w których
znalazły się szatnie, toaleta i prysznice. Kto może korzystać z no-
wego boiska? To obiekt ogólno-dostępny. Mogą tu grać studenci,
uczniowie szkół, mogą wynajmować je również zainteresowani
mieszkańcy. Boisko jest otwarte w godzinach od 8.00 do 22.00, ale
w razie potrzeby może być czynne dłużej. 
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Wicepremier i minister gospodarki
Janusz Piechociński oraz prezydent
Gliwic Zygmunt Frankiewicz uczest-
niczyli w uroczystym oddaniu do
użytku hali produkcyjnej firmy NGK
Ceramics. Firma zatrudnia już blisko
3 tysiące osób. To jeden z najwięk-
szych pracodawców w Gliwicach.
NGK specjalizuje się w produkcji fil-
trów ceramicznych cząsteczek stałych
do silników diesla. Mają one za za-
danie usuwać cząsteczki sadzy i inne
składniki gazów spalinowych czyniąc
je bardziej bezpiecznymi dla środo-
wiska i ludzi. Filtry ceramiczne pro-
dukowane w Gliwicach są używane
przez producentów samochodów na
całym świecie. 

– Tylko z samego podatku od nie-
ruchomości do miejskiej kasy wpły-
wa naprawdę sporo pieniędzy, to
jedna z lokomotyw napędowych Gli-
wic. - mówił prezydent Frankiewicz.
– Taką lokomotywą był i jest GM
Opel, ale
o tym wiedzą wszyscy, o firmie NGK
nawet niewielu gliwiczan wie i zdaje
sobie sprawę ze znaczenia oraz wiel-

kości tej firmy. Zakład produkcyjny
NGK w Gliwicach został wybudowany
w podstrefie Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej w 2003 roku
a jego pierwsze produkty opuściły
linię w listopadzie 2004. W wyniku
zwiększenia popytu na ceramiczne
wkłady katalityczne firma podjęła
decyzje o budowie nowego zakładu.
– To jest firma japońska, jak ktoś
wie co oznacza inwestycja firmy ja-
pońskiej to zdaje sobie sprawę, że
nasi klienci są wyjątkowo wyma-
gający. Często nie zawierają umów,
wystarczy im słowo i ono jest waż-
niejsze od papieru. Chyba połowa
silników diesla na świecie ma ele-
menty z napisem „Made in Gliwice”.
– powiedział dziennikarzom Piotr
Wojaczek, prezes KSSE. 

Wicepremier Piechociński chwalił
Gliwice za to, że potrafią przyciągać
inwestorów. Podkreślał również, jak
bardzo owocna i ważna jest współ-
praca z Japonią. – Cieszę się, że
w Gliwicach jest globalny, konku-
rencyjny przemysł, są samochody,
części, akcesoria, jest też chemia

i coraz więcej sektorów, choćby no-
wych technologii, badań, rozwoju
czy BPO. To jest bardzo ważne.
W rozmowie z prezesem NGK Cera-
mics i ambasadorem Japonii, wice-
premier zachęcał do kolejnych in-
westycji. - Żeby zasłużyć na zaufanie,
trzeba okazać zaufanie. Japończycy
zaufali Polsce, a to zobowiązuje. Cie-
szę się, że Państwa firma znalazła
miejsce tu w Gliwicach, tu na Strefie.
Zmieniliście polski przemysł moto-
ryzacyjny swoją obecnością, cenimy
to. Zachęcamy również do kolejnych
działań inwestycyjnych, bo jest to
świetna perspektywa. Z Polską
i Polakami można robić dobre,

wspólne interesy.
Firma zapowiada, że na tej inwestycji
niepoprzestanie, w niedalekiej przy-
szłości w KSSE ma pojawić sie kolejny
obiekt tego koncernu. – Dzięki dobrej
pracy naszych polskich pracowni-
ków, dzięki ich zaangażowaniu udało
nam się doprowadzić do znaczącego
rozwoju naszej firmy. Gliwicki zakład
jest największym wśród naszych
wszystkich fabryk na świecie. Pla-
nujemy dalszy rozwój zakładu w Gli-
wicach – Taku Oshima

Pełen entuzjazmu był również pre-
zydent Gliwic Zygmunt Frankie-
wicz. – Mówiąc wprost o korzy-

ściach od razu mogę wymienić nowe
miejsca pracy i dochody z podatków.
Jednak istnieją także znacznie waż-
niejsze kwestie. To uroczyste otwar-
cie jest swego rodzaju certyfikatem
dla Gliwic, który otwiera możliwość
lokowania w naszym mieście kolej-
nych inwestycji. Japończycy naj-
pierw dobrze sprawdzają dane
miejsce. Jeśli się sprawdzi, wtedy
rozwijają swoją działalność na
znacznie większą skalę. Tak też stało
się właśnie z NGK Ceramics. Za
NGK mogą przyjść kolejne doświad-
czenia, nowe technologie i miejsca
pracy.

Uroczystego odsłonięcia monumentu
dokonali prezydent Gliwic Zygmunt
Frankiewicz oraz burmistrz wę-
gierskiego miasta Salgótarján Me-
linda Széky-Sztrémi. Pomnik jest
darem dla Gliwic od Węgrów - oba
miasta łączy współpraca partnerska
a identyczny pomnik stoi w węgier-
skim mieście. Burmistrz tego miasta
cieszy się, że pomnik stanął w tak
pięknym i wyjątkowym miejscu, tuż
przy ważnym dla gliwiczan Zameczku
Piastowskim. 

Urodzony na Węgrzech Batory był
władcą Siedmiogrodu i królem Polski,
Nie jest może tak jak Jan III Sobieski
bezpośrednio związany z Gliwicami
lecz związany jest z Polska i jednym
z najświetniejszych okresów w jej
historii. Niegdyś był niejako łączni-

kiem Polski i Węgier i dzisiaj znowu
połączył te dwa kraje.

– Ponieważ przyjaźń pomiędzy obu
narodami jest już legendarna,
a u nas została sporządzona kopia
pomnika więc to było oczywiste,
że musi on trafić do Gliwic. - mówiła
na uroczystości burmistrz Széky-
Sztrémi. Współpraca pomiędzy
Gliwicami i węgierskim miastem
trwa już od 20 lat. Przypomnijmy,
że w ubiegłym roku na gliwickim
Rynku odsłonięto pamiątkową tablicę
poświęconą gliwiczanom, którzy
w grudniu 1956 roku odważnie za-
manifestowali swoje poparcie dla na-
rodu węgierskiego walczącego o zrzu-
cenie sowieckiego jarzma. 

– Związki polsko-węgierskie miast

Gliwice i Salgótarján są długie
i silne. Liczę, że dzisiejsza uroczystość
jeszcze bardziej je przybliży. – mówił
prezydent Frankiewicz. W Gliwi-
cach na uroczystości pojawiła się
także konsul generalna ambasady
Węgier w Krakowie. – Stefan Batory
został wybrany na króla Polski, on
chciał być królem Polski, wiedział
i wierzył, że tylko z pomocą – wtedy
jeszcze niepodległej, niezależnej i po-
tężnej Polski - Węgry mogą odzyskać
swoją suwerenność. 

Pomnik Batorego ma około 2,5 metra
wysokości i stanął na 1,5-metrowym
cokole. Zdaniem honorowego oby-
watela Gliwic i wybitnego rzeź-
biarza prof. Krzysztofa Nitcha
pomnik będzie doskonale pasował
do otoczenia.
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Japońska firma w Gliwicach.
Praca dla 3tysięcy osób

Pomnik Stefana Batorego
stanął na skwerze Salgótarján
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Karetki w gliwickim muzeum

Dzieje ratownictwa w Katowi-
cach sięgają końca XIX wieku
i wiążą się z powstaniem Sto-
warzyszenia Ochotniczej Straży
Pożarnej i Ratunkowej w 1875
roku, a następnie Zawodowej
Straży Pożarnej w 1903 roku.
W tym okresie strażacka służba
sanitarna zajmowała się trans-
portem chorych i zmarłych. 29
września 1948 roku została wy-
dana Uchwała Rady Ministrów
w sprawie zorganizowania do-
raźnej pomocy leczniczej oraz
akcji przetaczania i konserwacji
krwi, nakazująca ministrowi
zdrowia zorganizowanie takiej
pomocy na terenie całej Polski.
I tak 22 lipca 1949 roku miało
miejsce uroczyste otwarcie po-

gotowia ratunkowego w Kato-
wicach. 

W 65 rocznicę tego wydarzenia
Muzeum w Gliwicach zaprasza
w piątek, 10 października o godz.
10.00 na wystawę plenerową w
ogrodzie Willi Caro. Wszystkie
materiały wykorzystane na plan-
szach pochodzą ze zbiorów pry-
watnych Michała Malisza – ko-
lekcjonera pamiątek związanych
z ratownictwem, na co dzień ra-
townika medycznego oraz z Ar-
chiwum WPR w Katowicach.
Warto dodać, że tak pełna wy-
stawa plenerowa dotycząca po-
gotowia ratunkowego oraz or-
ganizacji pokrewnych organizo-
wana jest po raz pierwszy.
Otwarciu wystawy towarzyszyć

będzie wykład autora wystawy
o historii ratownictwa oraz pre-
zentacja pojazdów sanitarnych.

Gliwice upamiętnią go tablicą.

Kim był Władysław Sulecki?
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·

III Komisariat Policji w Gliwicach pro-
wadzi postępowanie w sprawie kra-
dzieży. Doszło do niej w biurze gli-
wickiego Urzędu Miejskiego. Złodziej
zabrał portfel z pieniędzmi i kartą zbli-
żeniową. Potem dokonał dwóch wypłat
w sklepach ogólnospożywczych. Usta-
lono, że sprawcą jest mężczyzna, któ-
rego wizerunek prezentujemy. Człowiek
ten jest podejrzewany o dokonanie

jeszcze co najmniej trzech podobnych
kradzieży biurowych. Jeżeli ktoś z Pań-
stwa rozpoznaje mężczyznę, prosimy
o kontakt z III KP, ul. Akademicka 14,
tel. 32 239 03 00. Prowadzący sprawę
to asp. sztab. Zbigniew Kaliszewski.
Informacje można też przekazywać
drogą mailową: zbigniew.kaliszew-
ski@gliwice.ka.policja.gov.pl
Policja gwarantuje anonimowość.

Policja szuka tego mężczyzny.
Poznajesz go?

7 października na terenie dawnej
kopalni węgla kamiennego Gli-
wice zostanie odsłonięta tablica
poświęcona pamięci Władysława
Suleckiego - górnik, mieszkańca
Gliwic, który w latach Polskiej
Rzeczpospolitej Ludowej podjął
nierówną walkę z komunistycz-
nym zniewoleniem. 

Władysław Sulecki urodził się w
1931 r. w Dobrzejewicach koło
Lipna. W czasie II wojny świa-
towej uczestniczył w ruchu oporu
na Mazowszu. Na początku lat
50. przeniósł się na Górny Śląsk.
Pracował jako górnik w KWK
Gliwice. Od 1977 r. współpraco-
wał z Komitetem Obrony Ro-

botników, a następnie Komite-
tem Samoobrony Społecznej
KOR. Był członkiem redakcji pis-
ma „Robotnik” (wraz z m.in.
Bogdanem Borusewiczem, Ja-
nem Lityńskim, Heleną i Witol-
dem Łuczywo, Henrykiem Wuj-
cem) oraz współzałożycielem –
wraz z Kazimierzem Świtoniem
– pierwszych w powojennej Pol-
sce, powstałych w 1978 r., Wol-
nych Związków Zawodowych
Górnego Śląska. 

Wraz z najbliższą rodziną był
wielokrotnie zatrzymywany, bity,
brutalnie szykanowany i zastra-
szany przez Służbę Bezpieczeń-
stwa. W 1979 r. został zmuszony

do opuszczenia Polski. Wyjechał
do RFN, gdzie zmarł w 2004 r.
w Hagen. – Sulecki był człowie-
kiem niezłomnym, jednym z nie-
wielu, którzy odważyli się żyć
w prawdzie, ponosząc pełne kon-
sekwencje tego jedynego, ale jak-
że trudnego dla każdego czło-
wieka wyboru. Jego pokorne bo-
haterstwo wyrastało z głębokiej
wiary, z niezgody na niespra-
wiedliwość i kłamstwo. Był jed-
nym z tych sprawiedliwych, któ-
rzy ratują świat i człowieka
w czasach ciemnych. Prawdziwie
świetlana postać – mówi Grze-
gorz Krawczyk, dyrektor Muze-
um w Gliwicach.

reporter

Oczekujemy:

– realizacji materiałów telewizyjnych

– montowania materiałów audiowizualnych

– umiejętności pracy pod presją czasu

– pełnej dyspozycyjności i prawa jazdy 

Oferujemy:

w zależności od oczekiwań umowę o dzieło, 

zlecenie lub umowę o pracę

redaktor

Oczekujemy:

– orientacji w bieżących wydarzeniach 

politycznych i społecznych

– umiejętności pracy pod presją czasu

– pełnej dyspozycyjności i prawa jazdy

Oferujemy:

w zależności od oczekiwań umowę o dzieło, 

zlecenie lub umowę o pracę

handlowiec

Oczekujemy:

– pozyskiwania nowych klientów

– realizacji planów sprzedażowych

– zdolności interpersonalnych i negocjacyjnych

– pełnej dyspozycyjności i prawa jazdy

Oferujemy:

w zależności od oczekiwań umowę o dzieło, 

zlecenie lub umowę o pracę

Poszukujemy współpracowników na stanowisko:

CV należy przesłać na adres sekretarz@dzisiajwgliwicach.pl
Prosimy o dołączenie oświadczenia następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą

o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)."
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Właściciele Spichlerza widząc
zachwyt gliwiczan włoską kuch-
nią, postanowili tchnąć w grube
mury nowe życie. Uroczyste
otwarcie zaplanowane na piątek
10 października, zapowiada się
pod znakiem feerii sma-
ków, zapachów i ku-
linarnych ekspe-
rymentów.
Któż nie

chciałby doświadczyć swojego
podniebienia daniami przygo-
towanymi techniką sous-vide?

Zapakowane próżniowo
i gotowane długo, ale

w niskiej tempera-
turze mięsa i ryby

z a c h o w u j ą

wszystkie swe dobroci osiągając
jednocześnie niespotykaną de-
likatność. Do tego prawdziwa
włoska pizza na rumianym cien-
kim cieście z najbardziej wy-
kwintnymi dodatkami oraz
własnoręcznie robione maka-
rony.

Jeśli natomiast 10 października
zabraknie Was w kamien-
nych murach dawnego
Spichlerza, pamiętajcie

Trattoria Castello po-
zostanie tam na
długo.

Czy stare XIII wieczne mury mogą wypełnić się słońcem Italii? Wszystko na to wskazuje, gdyż gliwicki Spichlerz przeszedł nie lada metamorfozę.
Miejsce przypominające dotąd warowne zamczysko nagle nabrało lekkości, a wszystko za sprawą aromatu ziół i potraw włoskiej kuchni. 
Powitajmy na kulinarnej mapie Gliwic „Trattorie Castello”, łączącą w sobie tradycyjny i znany gliwiczanom smak i styl, który Trattoria la Rustica
proponuje swoim gościom już od niespełna dwóch lat.

▪ Kaczka 
z puree buraczanym

Unikalne przygotowanie techniką
sous-vide, pozwala potrawie zatrzymać
wszystkie wartości z jednoczesnym
zachowaniem soczystego i różowego
mięsa. Dodatek w postaci puree bu-
raczanego serwowane prosto z syfonu,
przybiera postać musu, który doskonale
komponuje się z delikatną, chrupiącą
kaczką.

▪ Pasta 
z owocami morza

Klasyczne danie stworzone ze świeżych
i aromatycznych składników nabrało
całkiem nowego wymiaru. Lekkie kre-
wetki i soczyste mięso małży prze-
smażone na maśle, następnie skąpane
w wytrawnym chardonnay są poda-
wane z własnej roboty jajecznym ma-
karonem. Całość wieńczą duszone
pomidorki koktajlowe i świeży pachnący
koperek.

Uroczyste otwarcie
10 października

Wloskie rewolucje w Spichlerzu/

Gliwice, ul. Wiejska 6B

R E K L A M A

Pisownia oryginalna

Takie sformułowania możemy
znaleźć w liście skierowanym
do Mieczysława Rabija, pre-
zesa stowarzyszenia FENIX
w Zabrzu. Czy adresat odczytał
to jako dobre rady? Po przeczy-
taniu wiadomości zamieszczo-
nej na facebookowej stronie
stowarzyszenia, śmiemy w to
wątpić. 
- Dla dobra świetlicy postano-
wiłem odejść z organizacji. Nie
chcę by przez moją osobę cier-
piały dzieci. Długo zastana-
wiałem się nad wiadomością
jaką otrzymałem od jednej
Pani Radnej. I to będzie naj-
lepsze wyjście, by nie szkodzić
ani świetlicy ani dzieciakom.
Rabiej nie chce ujawnić na-
zwiska radnej.

Czym zajmuje się FENIX?
Głównym celem stowarzysze-
nia jest przeciwdziałanie de-
moralizacji i patologii dzieci
i młodzieży. - Jako mieszka-
niec dzielnicy Zabrza - Zabo-

rze, widziałem jak coraz młod-
sze dzieciaki sięgają po róż-
nego rodzaju używki, co
zazwyczaj kończyło się aktami
wandalizmu, rozbojami i kra-
dzieżami. Dzielnica Zaborze,
liczy blisko 20 000 mieszkań-
ców a dla dzieci i młodzieży nie
ma miejsca gdzie mogliby spę-
dzać wolny czas. Organizacja
ma pod swoimi skrzydłami bli-
sko 70 podopiecznych. Obec-
nie pracuje nad stworzeniem
Centrum Rekreacyjno-Sporto-
wego. W połowie 2010 roku
otrzymała od miasta umowę
nieodpłatnego użyczenia obiek-
tów znajdujących się przy ulicy
Kalinowej. Budynek nieczyn-
nej hydroforni Fenix chce za-
adoptować na świetlicę dla
młodzieży z salką informa-
tyczną, audiowizualną i bilar-
dem. W zbiornikach wyrów-
nawczych miały powstać ścian-
ki wspinaczkowe, siłownia, ka-
wiarenka, plac zabaw z suchy-
mi basenami, zjeżdżalniami

i torem przeszkód dla najmłod-
szych mieszkańców.

Czyżby umowa z miastem była
pocałunkiem śmierci?  „Albo
będziesz posłuszny władzy
albo dzieci nie będą miały się
gdzie bawić” zdaje się mówić
radna. I choć zarzeka się, że
daje jedynie dobre rady to jej
słowa można odczytać co naj-
mniej jak propozycję... nie do
odrzucenia. Czym społecznik
zasłużył sobie na niechęć ma-
gistratu? Poparł „niewłaści-
wego” kandydata na urząd
prezydenta miasta. Szkoda
pracy stowarzyszenia, szkoda
zapału i bezinteresowności
w zajmowaniu się zaniedbywa-
nymi dziećmi, szkoda elemen-
tarnych wartości jakimi powin-
no rządzić się życie publiczne
a jakich w tym przypadku ewi-
dentnie zabrakło. 

Treść wiadomości publikujemy
obok. 

(...) Widzi Pan, nie można kąsać ręki która daje jeść...
(...) Wiem że Panu zależy na dobrych warunkach dla dzieci ale
nie uzyska Pan tego napastowaniem władz samorządowych...
(...) proszę się zastanowić czy nie powinien Pan przestać ata-
kować prezydent miasa...
(...) Szkoda Pana pracy która była szlachetna i bezintere-
sowna....
pisownia oryginalna
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Pabis jest 62-letnim chirur-
giem. W 2001 roku założył
wraz z Tadeuszem Witą koło
PiS w Zabrzu. Działa aktywnie
w Naczelnej Izbie Lekarskiej.
Pierwszy raz w wyborach wziął
udział w 2006 roku. Ubiegał
się wtedy o stanowisko rad-
nego. Był „jedynką” na liście
Prawa i Sprawiedliwości w
okręgu nr II. Oddano na niego
588 głosów. To pozwoliło za-
siąść w radzie, a następnie zos-
tać jej wiceprzewodniczącym.
Warto podkreślić, że startująca
z tego samego okręgu, a będąca
także kandydatem na prezy-
denta miasta Małgorzata Mań-
ka-Szulik otrzymała zaledwie

o 51 głosów więcej. Pabis chciał
być radnym także w kadencji
2010-2014. Gdy Mańka-Szulik
gładko wygrywała wybory pre-
zydenckie, już w pierwszej tu-
rze miażdżąc Mirosława Se-
kułę, Jerzy Pabis nie zdobył
nawet mandatu radnego. 
Jak sam twierdzi nie brał pod
uwagę walki o fotel prezydenta,
zgodził się jednak, ponieważ
chce walczyć o „o powrót nor-
malności do publicznej debaty,
aby nie rządziły w niej indy-
widualne ambicje, animozje
oraz nepotyzm a merytorycz-
na dyskusja.” 
Trzeba przyznać, że będzie
musiał zmierzyć się z mocnymi

konkurentami - aktualną pre-
zydent oraz Tomaszem Olich-
werem, kandydatem Platformy
Obywatelskiej. 
W maju  przypuszczano, że
Pabis lub Ptak będą kandyda-
tami. Mówiono, że Prawo i Spra-
wiedliwość wystawi Jerzego,
jednak nie do końca było wia-
domo którego. PiS chciał wy-
stawić Ptaka, jednak ten zre-
zygnował. Najprawdopodob-
niej walka o fotel prezydenta
i tak stoczy się pomiędzy Mał-
gorzatą Mańką-Szulik a To-
maszem Olichwerem. Reszta
kandydatów to raczej tylko tło.
Ostateczny wynik poznamy
w listopadzie.

Jerzy Pabis
kandydatem PiS-u 

na Prezydenta Zabrza
W Mikulczycach oraz na
osiedlu Wyzwolenia powstały
nowe place zabaw. Ten w Mi-
kulczycach mieści się przy
ulicy Zapolskiej i został za-
opatrzony w zjeżdżalnię, ław-
ki, huśtawkę, kiwak na sprę-
żynie, piaskownicę, huśtawkę
łańcuchową oraz pomost li-
nowy z kołami. Koszt to 142
tys. zł. Plac na osiedlu Wy-
zwolenia znajduje się przy
ulicy Wiarusów, kosztował

nieco mniej - 139 tys. zł Znaj-
dują się na nim huśtawka,
karuzela, ważka na sprężynie
oraz zestaw wielofunkcyjny.

Natomiast w Rokitnicy i Grzy-
bowicach powstały siłownie
na świeżym powietrzu. Prace
przy ich  tworzeniu trwały od
czerwca do września i koszto-
wały 53 tys. zł. Siłownia w Za-
brzu-Rokitnicy mieści się przy
ulicy Krakowskiej a w skład

jej wyposażenia wchodzi ma-
sażer pleców , narty biegówki,
motyl, rower, twister, stepper
piechur, orbitrek oraz wyciąg
górny. Grzybowice mogą po-
szczycić się siłownią „pod
chmurką” przy ulicy Warmiń-
skiej, a jej wyposażenie to: wy-
ciąg górny, surfer/wahadło,
narty biegówki, motyl , twister
siedzący z masażerem, prasa
nożna, wioślarz, piechur oraz
orbitrek.

Nowe place zabaw, 
nowe siłownie
„pod chmurką”

Policjanci zajmujący się prze-
stępczością nieletnich prowa-
dzą sprawę dotyczącą rozboju
do jakiego doszło na boisku
przy ulicy Franciszkańskiej.
Trzech nastolatków pobiło
i zastraszyło chłopca, który
grał w piłkę na boisku. Grożąc
mu nożem zmusili do oddania
pieniędzy. Sprawą nieletnich
zajmie się sąd rodzinny.

Do zdarzenia doszło w nie-
dzielę. Trzej chłopcy w wieku
15 lat pobili nastolatka, a na-
stępnie wymusili grożąc uży-
ciem noża, aby chłopak oddał
pieniądze. Za zrabowane pie-
niądze sprawcy kupili sobie
ciastka i chrupki. Jak ustalili
policjanci, wcześniej sprawcy
pobili dwóch innych chłopców.
Wcześniej spożywali piwo, któ-

re zakupił im przygodnie spot-
kany mężczyzna. Przeprowa-
dzone zostały już wstępne
czynności w sprawie rozboju.
Sprawcy przyznali się do winy.

Policjanci prowadzą także
sprawę pobicia 14-letniego
chłopca. Trzech nastolatków
wtargnęło do mieszkania
chłopca i dotkliwie go pobiło.
Do pobicia doszło w niedzielne
popołudnie, gdy 14- latek sam
był w domu. Około godziny
18.00 otworzył drzwi miesz-
kania kolegom, których znał
z podwórka. Chłopcy w wieku
11, 12 i 14 lat wtargnęli do
domu i dotkliwie pobili chłop-
ca. Uderzali go pięściami po
brzuchu i plecach, kopali,
a „na koniec” wymierzyli cios
pięścią w twarz. 

Chłopiec nie przyznał się ro-
dzicom. Dopiero w poniedzia-
łek poinformował ojca, że
strasznie boli go szczęka i zęby.
Wtedy też opiekun powiadomił
o całym zajściu zabrzańską po-
licję. Funkcjonariusze ustalili
sprawców. Przeprowadzone
zostały już wstępne czynności
w sprawie pobicia 14-latka.
Sprawcy przyznali się do winy,
tłumacząc że pobili kolegę, bo
ich przezywał na podwórku.
Sprawą nastolatków zajmie się
sąd dla nieletnich.

Nieco starszych bo 16- i 17-
letnich złodziei zatrzymali po-
licjanci z II komisariatu. Lap-
top i rzutnik o łącznej wartości
1800 złotych został skradziony
z sali lekcyjnej gimnazjum. 17-
letni sprawca odpowie za po-
pełnione przestępstwo jak oso-
ba dorosła, natomiast losem
16-latka zajmie się sąd rodzin-
ny. Łup ze szkoły wynieśli przez
okno sali lekcyjnej. Starszy ze
sprawców pomimo młodego
wieku, znany jest zabrzańskim
policjantom. W przeszłości za-
trzymany został w sprawie po-
bicia. 17-latek poddał się do-
browolnie karze 10 miesięcy
ograniczenia wolności poprzez
wykonywanie prac społecznych
w wymiarze 20 godzin mie-
sięcznie.

Piją, biją i kradną! Mają po 11 lat!

Jerzy Pabis jest nowym kandydatem PiS-u na Prezydenta Miasta Zabrze. Wcześniej
mówiło się o Jerzym Ptaku, ten jednak zrezygnował. Jego decyzja spowodowana była
problemami zdrowotnymi.

Kryminalni zabrzańskiej jed-
nostki zajmujący się prze-
stępczością samochodową
w minionym tygodniu odzys-
kali dwa skradzione na terenie
Śląska samochody. Do pierw-
szej kradzieży doszło 21 sierp-
nia 2014 roku w Tarnowskich
Górach. Łupem złodziei sa-
mochodowych padł pojazd
marki audi 80. W wyniku
podjętych czynności samo-
chód ujawniony został na uli-
cy Kruczkowskiego. W pobliżu
tego miejsca został również
odnaleziony volkswagen pas-
sat. Samochód został ten skra-

dziony 23 września br. z te-
renu Zabrza. Czynności w spra-

wie kradzieży i odnalezienia
pojazdów trwają.

Odzyskali
skradzione samochody



Pierwszaki świecą
przykładem
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Urząd Skarbowy w Zabrzu  uprzejmie informuje, że w związku z wdrożeniem sys-
temu zarządzania jakością podejmowane są działania prowadzące do poprawy
jakości usług świadczonych przez Urząd mających na celu zwiększenie zadowo-
lenia wszystkich, którzy z nich korzystają.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą oudzie-
lenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie, które umożliwią nam poznanie
Państwa opinii na temat naszej pracy. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki po-
służą wyłącznie do podniesienia jakości naszej pracy i poprawy wizerunku orga-
nów skarbowych. Ankiety udostępnione zostały w Sali Obsługi Podatnika.

Kolizja to zdarzenie, które
może przytrafić się nawet
najbardziej doświadczonemu
kierowcy. W razie stłuczki
nie zawsze jednak warto
wzywać policję. Jeżeli uczest-
nicy nie mają wątpliwości co
do okoliczności zdarzenia,
a w jego wyniku nikt nie
ucierpiał, można ograniczyć
się do spisania oświadczenia
sprawcy. Będzie ono pod-
stawą do uzyskania odszko-
dowania od ubezpieczyciela.

Wezwanie policji

Podstawową kwestią jest
prawidłowa ocena sytuacji.
Gdy tylko zaistnieje przy-
puszczenie, że w trakcie ko-
lizji doszło do popełnienia
przestępstwa, należy natych-
miast poinformować policję.
Może to być np. podejrzenie,
że uczestnik znajduje się pod
wpływem alkoholu. Co oczy-
wiste, policja jest niezbędna
także wtedy, gdy ktoś zginął
lub odniósł obrażenia. Funk-
cjonariuszy warto wezwać
także, gdy kierowcy nie po-
trafią samodzielnie ustalić
okoliczności i w konsekwen-

cji nie są w stanie wskazać
sprawcy.

Oznakowanie miejsca

Kierowcy muszą w prawid-
łowy sposób zabezpieczyć
i oznakować miejsce zdarze-
nia. Po stłuczce należy nie-
zwłoczne usunąć pojazdy
z jezdni. Uwaga! Nie wolno
tego robić, gdy miał miejsce
wypadek i są osoby ranne!
Jeżeli przemieszczenie po-
jazdu nie jest możliwe, kie-
rowca musi odpowiednio
oznakować miejsce: włączyć
światła awaryjne i ustawić na
jezdni trójkąt ostrzegawczy.

Oświadczenie sprawcy

Dopiero po zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia przystę-
puje się do ustalenia prze-
biegu kolizji oraz osoby za
nią odpowiedzialnej. Jeśli
ocena jest jednoznaczna
i uczestnicy stłuczki zgadza-
ją się co do sprawcy, można
poprzestać na spisaniu oś-
wiadczenia. Powinno ono za-
wierać dane osobowe kie-
rowców biorących udział
w zdarzeniu, numer prawa
jazdy sprawcy oraz wymie-
nione w nim kategorie i dane
z polisy. Ważny jest do-
kładny opis zdarzenia. Na-
leży podać, gdzie i w jakim
czasie miało ono miejsce.
Sprawca powinien przyto-
czyć, w jaki sposób doszło do
kolizji (np.: wykonując ma-
newr skrętu w lewo z ulicy X
w ulicę Y, nie ustąpiłem pier-
wszeństwa pojazdowi mar-
ki...). Oświadczenie powinno
obejmować także szczegó-
łowy opis uszkodzeń, jakich
doznały pojazdy uczestniczą-
ce w kolizji. Sprawca musi
w piśmie dobrowolnie przy-
znać się do winy.
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Katarzyna Larysz

magister dietetyk

Dietetyk radziPolicja radzi

Zastanawiasz się czasami,
jak sen wpływa na sposób
Twojego odżywiania? Na
to jakie efekty uzyskujesz
będąc na diecie? Chcąc od-
żywiać się zdrowo i świa-
domie stawiasz na odpo-
wiedni dobór produktów.
Robiąc zakupy starasz się
wybierać tylko te warto-
ściowe, ale w zdrowym od-
żywianiu może Ci pomóc
także sen.

Masz kłopot z utrzymaniem
prawidłowej masy ciała?
Może od jakiegoś czasu się
odchudzasz, a nie przynosi
to oczekiwanych efektów?

Odpowiedz sobie na pyta-
nie, czy się wysypiasz. Za
niepowodzenia i potknięcia
odpowiedzialna może być
grelina. Substancja ta zwa-
na jest potocznie hormo-
nem głodu. Jego poziom
wzrasta po nieprzespanej
nocy. Sprawia, że czujemy
się bardziej głodni, co prze-
kłada się na zwiększoną
ilość przyjmowanego poży-
wienia, a to z kolei na przy-
rost masy ciała.

Badania sugerują, że osoby
niewyspane, głodne, z pod-
wyższonym poziomem gre-
liny we krwi, kupują więcej

wysokokalorycznych pro-
duktów. Trudno im utrzy-
mać samodyscyplinę i po-
hamować wilczy apetyt.
Warto zastanowić się nad
tym, czy udaje się nam w no-
cy należycie wypocząć. Nie-
odłącznym elementem pra-
widłowego jadłospisu jest
odpowiednia dawka snu,
niestety zarówno dietety-
kom jak i pacjentom zdarza
się o tym zapominać.
Warto więc zamiast inwes-
tować w suplementy ha-
mujące apetyt, czy inne rze-
komo odchudzające specy-
fiki, po prostu położyć się
wcześniej spać.

Chcesz skorzystać
z usług dietetyka?

zadzwoń:

504 032 999
kom. Marek Słomski

Oficer prasowy gliwickiej
Komendy Miejskiej Policji

Urząd Skarbowy
w Zabrzu
informuje

O G Ł O S Z E N I E

Wysypianie na odchudzanieKolizja – co robić?
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HOROSKOP

 Baran 21.03-20.04
Twoje życie przypomina ostatnio
karuzelę a nastroje zmieniają się
niesamowicie szybko. Panuj tylko
nad słowami, które wypowiadasz
w złości bo możesz zranić najbliższą
Ci osobę.. 

 Byk 21.04-20.05
Możesz śmiało brać się do działania
bo w każdej dziedzinie czeka Cię
sukces. Troszkę wiary we własne
siły i wszystko będzie tak jak sobie
zaplanowałeś.

 Bliźnięta 21.05-21.06
Warto popracować nad związkiem
oraz zaufaniem do partnera. Pa-
miętaj, Twoje niesłuszne podej-
rzenia mogą zniszczyć wszystko
co budowaliście przez lata.

 Rak 22.06-22.07
Najwyższy czas przewartościować
swoje życie. Zabawa się już skoń-
czyła, teraz czas na nowe wyzwania.
Weź odpowiedzialność za swoje
czyny! Nie można wiecznie udawać,
że nic się nie stało. 

 Lew 23.07-23.08
To świetny czas na poukładanie
sobie życia zawodowego. Twoje
starania zostaną docenione, pa-
miętaj jednak aby za bardzo się
z tym nie wywyższać bo możesz
dużo stracić.

 Panna 24.08-22.09
Jesteś nerwowa i zmęczona uda-
waniem, że wszystko w Twoim ży-
ciu jest OK. Nie użalaj się jednak
nad sobą, weź się w garść i idź do
przodu zamiast żyć tym co było!

Waga 23.09-23.10
Twój dobry humor będzie zarażał
innych gdziekolwiek się znajdziesz.
Prawda, że miło w końcu się uśmie-
chać? A masz do tego powody.
Lepiej być nie mogło!.

 Skorpion 24.10-22.11
Wykorzystaj ten tydzień na po-
rządki bo trochę zaległości w Two-
im życiu się nazbierało. Przede
wszystkim zadbaj o partnera, który
jak nigdy potrzebuje Twojego
wsparcia i silnego ramienia.

 Strzelec 23.11-21.12
Kochasz gdy wszystko układa się
po Twojej myśli, jednak ten tydzień
Cię trochę rozczaruje. Nie zrażaj
się jednak, to tylko przejściowe
problemy.

 Koziorożec 22.12-20.01
W końcu jesteś szczęśliwy, przyznaj
jednak, że Twoje szczęście zbudo-
wałeś na krzywdzie innych. To
czas aby przeprosić tych, których
zraniłeś. Nie bądź takim egoistą.

Wodnik     21.01-19.02
Myślisz, że tylko Tobie należą się
oklaski, jednak na ten sukces pra-
cowało więcej osób. Ten tydzień
będzie doskonałą okazją aby im
podziękować za trud włożony
w pracę dzięki której błyszczysz.

 Ryby 20.02-20.03
Chwilowy spadek kondycji fi-
zycznej. Odezwie się kontuzja,
która utrudni Ci życie. Odwiedź
specjalistę bo szybka reakcja
pomoże zażegnać kryzys. W mi-
łości idealnie.
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1 6

4 2 8

6 2 8 7 3

8 2 1 9

4 9 3

9 6 5 8

2 4 9 1 8

8 5 7

8 2

Sudoku 33 (Very hard)

7 6 4 1 2 3

5 3 9 7 2

8 6 9

8 2 3

7 8 1

6 7 3 1 5

2 9 7 5 8 4

Sudoku 34 (Medium)

8 9 4 5

4 8 7

6 8 5 9

3 4 6

1 3

2 8 5

4 3 2 9

5 7 4

3 1 6 9

Sudoku 35 (Easy)

6 1 8 2

9 6 2

3 5

5 8 2 6 1 4

1 4 7 9 3 8

8 5

4 3 1

2 1 8 3

Sudoku 36 (Medium)
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Sudoku.
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W tym
tygodniu
imieniny
obchodzą 

 Artur (poniedziałek)
— jest introwertykiem, lubi chadzać
własnymi drogami i niechętnie wyjawia
swoje sekrety. Charakteryzuje go bardzo
duża indywidualność. Nie jest przy tym
zbyt ambitny, ponieważ pragnie ponad
wszystko spokojnego i wygodnego życia. 

 Marek (wtorek)
— to mężczyzna spokojny, skryty i lo-
jalny. Potrafi odnaleźć się w każdej sy-
tuacji i wyjść cało z każdej opresji. Po-
siada indywidualność twórczą, lubi
sztuki piękne, ma szansę odnieść sukces
literacki. Marek lubi wolność myśli
i działania, nie cierpi, gdy ktoś narzuca
mu swoje plany.

 Brygida (środa)
— jest przewrotna i szybka w podejmo-
waniu decyzji. Lubi błyszczeć w towa-
rzystwie, a bywanie na imprezach trak-
tuje jako nieodłączną część swojego
życia. Wybiera zawód, który pozwala
jej obracać się w świecie biznesu, mody
lub sztuki.

 Arnold (czwartek)
— jest mężczyzną niezwykle cierpliwym,
opiekuńczym i wyrozumiałym. Ma sze-
rokie zainteresowania, jest praktyczny,
troszczy się o przyziemne sprawy. Do-
chodzi do władzy przypadkiem, wcale
do tego nie dążąc, jako że nie potrzebuje
hołdów uwielbienia i z reguły jest zwy-
kłym, normalnym człowiekiem. Jest
pewny siebie, lojalny wobec postano-
wień. Nie najlepszy za wzór ojca,
w małżeństwie jest przeciętny, dba jed-
nak o warunki dla swojej rodziny. 

 Paulina (piątek)
— to osoba, która jeśli weźmie się do
nauki i włoży w swoją edukację dużo
wysiłku, ma szansę, by zostać naukow-
cem, badaczem czy wykładowcą. Jeśli
jednak ważniejsze okażą się dla niej
przyjemności i rozrywki, może zostać
osobą niewykształconą i pustą. Jest za-
radna w domu, w rodzinie przykładna.
Jako żona może być wzorem dla innych
kobiet, jako matka z kolei może radzić
innym w wychowywaniu dzieci.

 Aldona (sobota)
— jest energiczna, przedsiębiorcza, nie-
znosząca dwuznacznych sytuacji. W po-
stępowaniu zasadnicza, choć także de-
likatna, zdolna obdarzyć innych swoimi
głębokimi uczuciami. Aldona to dobra
towarzyszka życia. Aldona to kobieta
władcza, niezależna. Woli stracić, niż
ustąpić. Potrafi i lubi rozkazywać innym,
zawsze osiąga to czego chce. Jest uwa-
żana za kobietę nieco dumną i wyniosłą.
Marzy o prawdziwej i wielkiej miłości,
jednak nie śpieszy się z zakładaniem
rodziny. Łatwo przystosowuje się do
sytuacji.

 Witold (niedziela)
— mężczyzna o imieniu Witold jest pra-
cowity, usłużny, troszczy się o swoją
rodzinę i znajomych. Czasami jest ner-
wowy i impulsywny. Potrafi załatwić
każdą sprawę. Uparcie dąży do wyzna-
czonego celu. Jedni bardzo go cenią,
z kolei inni lekceważą. Witold nie potrafi
być patriotą.
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