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Pierwsze źródło informacji

Zainwestowali
36 milionów złotych

Wojciech Baran to postać nie-
tuzinkowa. Miejska legenda
głosi, że nie ma gliwiczanina,
któremu nie zrobiłby zdjęcia.
Inna, że posiadł umiejętność
bycia w kilku miejscach naraz.
Bo Wojciech Baran fotografuje
wszystko co dzieje się w Gli-
wicach i okolicy. Codziennie
przemierza miasto wszerz
i wzdłuż spotykając przy tym
setki ludzi.... ➽ str.❻

Pierwsze kroki przedsiębior-
stwo stawiało w jednym z gli-
wickich biurowców, gdzie gru-
pa przyjaciół z podwórka pro-
dukowała etykiety dla krajo-
wych klientów. Stopniowo roz-
wijając park maszynowy i za-
kres oferowanych produktów,
firma niejednokrotnie zwięk-
szała swoją sprzedaż o 100%
w skali...

W Gliwicach, oprócz przemysłu
wysokich technologii, prężnie
rozwija się logistyka i nowo-
czesna gospodarka magazy-
nowa. Położenie naszego mias-
ta na skrzyżowaniu dwóch
transeuropejskich korytarzy
transportowych sprzyja w roz-
woju tego sektora usług. Jest
on dla nas ważny z punktu wi-
dzenia... ➽ str.➌

➽ str.❸

Ta firma
łamie stereotyp

185 razy przejechał
Tour de Pologne 

Zygmunt Frankiewicz

Jarosław Wieczorek

Borys Budka

Dariusz Jezierski

Małgorzata Tkacz-Janik

Marek Widuch

16,8% 13,3% 10,5% 7,4%
1,4%

Pierwsze
sondaże
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Rurki, drążki, drabinki – w Gliwicach
przy ul. Jasnej powstanie Street Wor-
kout Park, czyli kolejne miejsce do
ćwiczeń na świeżym powietrzu. Bę-
dzie to jednak pierwszy obiekt tego
typu. Street Workout Park będzie
służył do przeprowadzenia treningu
opartego na tak zwanej kalistenice.
To metoda treningu siłowego opar-
tego o ćwiczenia z wykorzystaniem
masy własnego ciała. Przy ulicy Jasnej

pojawią się drabinki, drążki do pod-
ciągania – w różnych konfiguracjach
i umieszczone na różnej wysokości.
Będzie także ławeczka do ćwiczeń
mięśni brzucha. Przy tworzeniu  kon-
cepcji brały udział osoby z grupy
Street Workout Gliwice. Miejski Za-
rząd Usług Komunalnych już wybrał
firmę, która przeprowadzi prace. Ca-
łość powinna być gotowa do końca
listopada.
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Jeszcze w tym roku powstanie
Street Workout ParkW�przyszłym�roku�na�osiedlu�Obrońców�Pokoju

zrealizowane�zostaną�dwie�inwestycje.�

Osobę sprawującą funkcje pre-
zydenta i skład rady ustalają
mieszkańcy w drodze głoso-
wania. Wybory są powszechne,
równe, bezpośrednie i odby-
wają się w głosowaniu tajnym.
To, że wybory są powszechne
oznacza, że mogą w nich brać
udział wszyscy uprawnieni
mieszkańcy danego obszaru.
Bezpośredniość oznacza, że
wyborca oddaje głos na kon-
kretnego kandydata. Równe
wybory to takie, w których
każdy ma równą liczbę głosów.
Głosowanie odbywa się w lo-
kalach obwodowych komisji
wyborczych pomiędzy godziną
6 a 20. Każdy wyborca przy-
stępując do głosowania musi
przedstawić komisji dowód
osobisty lub inny dokument
stwierdzający tożsamość. Na-
stępnie otrzymuje kartę do
głosowania i udaje się do miejs-
ca zapewniającego tajność gło-
sowania, a znajdującego się
w lokalu wyborczym – nie wol-
no opuścić lokalu wraz z kartą!
Po zaznaczeniu odpowiedniego
nazwiska należy kartę do gło-
sowania wrzucić do urny.

Ponieważ wybory odbędą się
za miesiąc pojawiają się już
pierwsze sondaże. Jeden z nich
przygotował Obserwator Wy-

borczy. Miał on charakter ulicz-
nej sondy, od 24 września do
6 października w centrum Gli-
wic osoby wyposażone w an-
kietę z nazwiskami kandyda-
tów wraz z nazwami komitetów
wyborczych w kolejności al-
fabetycznej przepytały 500
osób. Zdecydowanym liderem
został Zygmunt Frankiewicz,
który otrzymał aż 60% głosów
osób już zdecydowanych kogo
poprą 16 listopada. 

Nasza redakcja już miesiąc
temu zaprosiła czytelników do
zabawy. Na naszym Facebooku
opublikowaliśmy zdjęcia kan-
dydatów na Prezydenta Miasta
Gliwice, użytkownicy serwisu
głosowali klikając „lajka” pod
zdjęciem osoby, którą popie-
rają Oddano 1453 „głosy”.
Oczywiście jest to tylko zabawa
jednak głosy oddane z imienia
i nazwiska można uznać za
wysoce wiarygodne. W tym
przypadku liderem rankingu
także okazał się urzędujący
prezydent Zygmunt Frankie-
wicz. Otrzymał 735 „lajków”
co daje 50,6% wszystkich gło-
sów. Co ciekawe, zarówno
w naszej zabawie jak i sondzie
przeprowadzonej przez Ob-
serwatora głównym kontrkan-
dydatem prezydenta okazał się

nie Borys Budka z PO a Jaro-
sław Wieczorek z PiS, który
otrzymał odpowiednio: 16,6%
i 12%. Borys Budka zajął miejs-
ce trzecie z wynikiem: 13,3%
i 11%. 

Jeśli Frankiewiczowi uda się
zmobilizować swój elektorat
to wybory najprawdopodobniej
zakończą się już po pierwszej
turze. Wystarczy, że uzyska
ponad 50% głosów. Jeśli tak
się nie stanie to wszystko wska-
zuje na to, że o wejście do dru-
giej rundy starcie stoczą kan-
dydaci PO i PiS. Jak zachowają
się wtedy wyborcy pokonane-
go? Ciekawą zależność można
zaobserwować na podstawie
wyników z 2010 roku. Istotna
jest tutaj korelacja pomiędzy
liczbą głosów oddanych na
listy Platformy Obywatelskiej
i Koalicji dla Gliwic Zygmunta
Frankiewicza. Na listę PO do
rady miasta zagłosowało 17530
wyborców, a na listę Koalicji
16401, na kandydata PO Zbig-
niewa Wygodę tylko 9690
a na Frankiewicza aż 27345
wyborców. Można więc wysnuć
wniosek, że duża część wybor-
ców Platformy głosowała na
Frankiewicza. Do wyborów
jeszcze miesiąc, wile może się
zmienić.

Zmieni się otoczenie Przedszkola
Miejskiego nr 28, a przy ul. Pade-
rewskiego powstaną nowe miejsca
parkingowe. Tak wybrali mieszkańcy
w sondażu internetowym w sprawie
tzw. budżetu obywatelskiego. Od 22
lipca do 4 sierpnia na stronie
www.gliwice.eu prowadzony był son-
daż, w którym do wyboru było 37
inwestycji i 11 remontów zgłoszonych
przez radnych miejskich i rady osied-
lowe.

W przyszłym roku zmieni się oto-
czenie przedszkola przy ul. Obroń-
ców Pokoju. Przy placówce brakuje

podjazdu dla wózków inwalidzkich,
co stanowi spore utrudnienie. Ko-
nieczna jest generalna przebudowa
wejścia do budynku wraz z dosto-
sowaniem go do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych – tłumaczy Jaro-
sław Wieczorek, radny Rady
Miasta. Oprócz zamontowania po-
chylni w ramach inwestycji przewi-
dziano także m.in. remont chodni-
ków, ogrodzenia od strony wejścia
do przedszkola i nasadzenie zieleni. 

Drugie z wybranych przedsięwzięć
to „Zagospodarowanie terenu wzdłuż
ul. Paderewskiego na miejsca po-

stojowe” – W tej części osiedla bra-
kuje parkingu dla mieszkańców
okolicznych bloków, natomiast na
jednej z działek przy ul. Paderew-
skiego znajduje się sporo niezagos-
podarowanego terenu. Przygoto-
wanie miejsc postojowych dla przy-
najmniej kilkunastu pojazdów po-
zwoliłoby kierowcom na dogodne
parkowanie swoich samochodów
na utwardzonym podłożu, zamiast
pozostawiania ich na innych, nie-
przeznaczonych do tego terenach
– wyjaśnia Jarosław Wieczorek,
który zgłosił obydwa wnioski. 

Pierwsze sondaże
Wybory samorządowe odbędą się — na mocy decyzji Prezesa Rady Ministrów
– 16 listopada. Ustawa termin wyborów definiuje bowiem jako ostatni dzień
wolny od pracy poprzedzający upływ kadencji rad. Ta kończy się 21 listopada.
Termin ewentualnej drugiej tury wyborów na prezydenta miasta to 30 listopada. 
W Gliwicach uprawnionych do głosowania jest nieco ponad 150 tysięcy
mieszkańców. 

Jarosław
Wieczorek

Borys
Budka

Dariusz
Jezierski

Małgorzata
Tkacz-Janik

Marek Widuch

Zygmunt Frankiewicz
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Firma�Marco� jest� producentem� spe-
cjalistycznych�etykiet�samoprzylepnych
z� folii� i�materiałów� tekstylnych�oraz
wielokolorowych�etykiet�papierowych.

Pierwsze kroki przedsiębiorstwo sta-
wiało w jednym z gliwickich biurow-
ców, gdzie grupa przyjaciół z po-
dwórka produkowała etykiety dla
krajowych klientów. Stopniowo roz-
wijając park maszynowy i zakres ofe-
rowanych produktów, firma niejed-
nokrotnie zwiększała swoją sprzedaż
o 100% w skali roku. Przez ostatnie
kilka lat firma Marco znajdowała się
w Sośnicowicach. 

Teraz, dzięki pozyskiwanym środ-
kom unijnym firma wybudowała w
gliwickiej podstrefie Katowickiej Spe-

cjalnej Strefy Ekonomicznej nowo-
czesny obiekt, przy tworzeniu którego
zastosowano innowacyjne technolo-
gie, kreując miejsce pracy wygodne
i efektywne, równocześnie posiadające
wyjątkowo przyjazną bryłę architek-
toniczną. – Jest to rodzinna firma.
Skupiamy specjalistów ciągle uspraw-
niających efektywność, zorientowa-
nych na innowacyjność, na rozwój,
na badania. W firmie na dzień dzi-
siejszy pracuje 40 osób. – mówił
prezes firmy Marek Śliboda.

W uroczystym otwarciu nowej sie-
dziby firmy w gliwickiej strefie eko-
nomicznej udział wziął prezydent
Gliwic, Zygmunt Frankiewicz. - Takie
firmy łamią stereotyp, że strefa jest

tylko dla dużych i zagranicznych
firm. Nie. Jest tutaj sporo polskich
firm, również małych, które świetnie
radzą sobie na rynku. Firma Marco
jest dobrym przykładem świetnie
radzącej sobie firmy – powiedział
na otwarciu firmy Marco prezydent
Gliwic, Zygmunt Frankiewicz.
– Wszyscy marzą o tym, by pozy-
skiwać inwestorów. Dzięki temu
powstają nowe miejsca pracy. Spa-
da bezrobocie. Są też wpływy po-
datkowe, bezpośrednio z podatku
od nieruchomości. To są znaczące
pieniądze. Należy sobie cenić pod-
mioty gospodarcze, które inwestują
w Gliwicach i rozwijają się w na-
szym mieście – dodał prezydent
Frankiewicz.

To kolejny, oddany w ostatnim czasie
nowoczesny obiekt Grupy Raben.
Fresh Logistics, w tym również od-
dział mieszczący się w Gliwicach, ob-
sługuje małe, średnie oraz duże firmy
z branży produktów żywnościowych
– świeżych, wspierając logistycznie
lokalny biznes. Oddział w Gliwicach
dziennie przyjmuje i wysyła łącznie
ponad 7 tys. palet z produktami.
Łącznie, w gliwickim magazynie
i biurze zatrudnionych jest 220 osób.
Współpracujących kierowców jest
260. Koszt nowej inwestycji wyniósł
ponad 36 milionów złotych.

W otwarciu uczestniczył prezydent
Gliwic, Zygmunt Frankiewicz.

–W Gliwicach, oprócz przemysłu
wysokich technologii, prężnie rozwija
się logistyka i nowoczesna gospo-
darka magazynowa. Położenie na-
szego miasta na skrzyżowaniu
dwóch transeuropejskich korytarzy
transportowych sprzyja w rozwoju
tego sektora usług. Jest on dla nas
ważny z punktu widzenia gospo-
darki, a także miejsc pracy, które
przysparza. Dlatego cieszy fakt
otwarcia kolejnej inwestycji, jaką
jest nowe centrum logistyczne spółki
Fresh Logistics w Gliwicach.

Nowy obiekt posiada dwukondyg-
nacyjny budynek biurowy o po-
wierzchni ponad 860 m2, dwukon-

dygnacyjny blok biurowo-socjalny
o powierzchni ponad 700 m2, halę
magazynowo-tranzytowąo powierzch-
ni ponad 15 490 m2, ponad 17 000
m2 powierzchni dróg głównych, par-
kingów dla TIR i placów manewro-
wych, ponad 2 930 m2 powierzchni
chodników, parkingów i placów ma-
newrowych dla samochodów osobo-
wych oraz ponad 8 331 m2 powierzch-
ni zieleni oraz nowoczesną, energo-
oszczędną i przyjazną środowisku
instalację chłodniczą wykorzystującą
amoniak i glikol.
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Ta firma
łamie stereotyp

P R O M O C J A

Zainwestowali
36 milionów złotych
9� października� oficjalnie� otwarto� nowe� centrum� logistyczne
spółki�Fresh�Logistics�w�Gliwicach.
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Największy gliwicki park o pow. ponad

10 hektarów. Zajmuje teren pomiędzy

byłym stadionem XX-lecia, Politechniką

i zakładami GZUT. W tym miejscu częs-

to dochodziło do wylewania Kłodnicy

dlatego kosztem 3 milionów złotych

zdecydowano o wykonaniu kilkuset-

metrowego kanału.

Park Chrobrego

Zlokalizowany jest pomiędzy ulicami gen.

Andersa i Kozielską. Jest to park krajobra-

zowy o powierzchni 5,55 ha. Na jego tere-

nie znajduje się Cmentarz Przyjaźni Pol-

sko-Francuskiej a także zabytkowy drew-

niany kościół z XIII wieku. 

Park Starokozielski

Park o pow. ok. 4,5 ha, jest usytuowany po-

między ul. Łabędzką a al. Jana Nowaka-Je-

ziorańskiego. W ubiegłym roku wykonano

odwodnienie parku, oświetlenie terenu, re-

mont mostku między zbiornikami wodnymi,

wykonano ścieżki spacerowe, powstał plac

zabaw. Park jest ogólnodostępny, w dzień

i w nocy.

Park Szwajcaria
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2014
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To tutaj znajduje się słynna Palmiarnia.

W parku wymieniono nawierzchnię alejek

kładąc kostkę krakowską, zainstalowano

estetyczne ławki i kosze na śmieci,

a w północnej części parku urządzono

plac zabaw dla dzieci. Całość parku dla

zwiększenia bezpieczeństwa jest ogro-

dzona i monitorowana.

Park Chopina

5Foto: Marek Morawiak
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Z roku na rok kradnie się
coraz mniej samochodów.
Nie znaczy to jednak, że na-
szym samochodem nie zain-
teresuje się złodziej. 

Zważywszy na nie ustającą
pomysłowość złodziei i ewa-
luację złodziejskich metod,
powinniśmy się z nimi zapo-
znać. Większość kradzieży
polega na sforsowaniu przez
złodziei wkładki zamka, sta-
cyjki i fabrycznych zabezpie-
czeń. Złodzieje kradną
o różnych porach i w róż-
nych miejscach, najczęściej
z niestrzeżonych parkingów

przyblokowych.
Sprawcy posiadają wiedzę

fachową i specjalistyczny
sprzęt, często też podsłuchu-
jąc policyjne częstotliwości,
wiedzą gdzie znajdują się
patrole.

Niektórzy złodzieje sięgają
po inne, prostsze sposoby,
obliczone na wywabienie
kierowcy z wnętrza pojazdu.
Przykład: kierowca wsiada
do auta i chce ruszać, spo-
strzega przesłaniającą tylną

szybę kartkę. Zmuszony jest
wysiąść, aby ją usunąć,
w tym czasie za kierownicę
wskakuje czyhający w po-
bliżu złodziej, zamyka drzwi
i odjeżdża. Metoda ta ma
swoje modyfikacje: kartkę
zastępuje plastikowa bu-
telka, wciśnięta między
oponę tylnego koła a nad-
kole lub jakiś inny przed-
miot, przymocowany do
podwozia lub też spuszczone
z koła powietrze. 

Do podobnej należy metoda,
w której ktoś z jadącego
obok samochodu pokazuje,
że coś niedobrego dzieje się
z naszym autem. Gdy się za-
trzymasz „uprzejmy” wsko-
czy za kierownicę twego auta
i szybko odjedzie. Dlatego
warto zatrzymując auto wy-
robić sobie nawyk wyłącza-
nia silnika i zabierania
kluczyków. Kolejna metoda
kradzieży „na stłuczkę” po-
lega na lekkim zazwyczaj,
uderzeniu w tył pojazdu.
W ten sposób kierowca wy-
wabiany jest z auta. W czasie
gdy sprawdza co zostało
uszkodzone, złodziej wska-
kuje za kierownicę i ucieka. 

Chcąc� ustrzec� się� kradzieży
powinniśmy� pomyśleć� o� do-
brym�zabezpieczeniu�swoich
czterech�kółek.�Doświadczeni
policjanci�twierdzą,�że�im�bar-
dziej�nietypowe�zabezpiecze-
nie�w�naszym�pojeździe,�tym
większą�ma�ono�skuteczność.
Prosty� alarm� zamontowany
w� małym� warsztacie� czy
nawet�dobrze�ukryty�wyłącz-
nik� pompy� paliwa� jest� sku-
teczniejszy� od� skompliko-
wanych� systemów� zakłada-
nych�w�dilerskich�salonach.

Wojciech Baran to postać nietuzinkowa.
Miejska legenda głosi, że nie ma gliwi-
czanina, któremu nie zrobiłby zdjęcia.
Inna, że posiadł umiejętność bycia
w kilku miejscach naraz. Bo Wojciech
Baran fotografuje wszystko co dzieje
się w Gliwicach i okolicy. Codziennie
przemierza miasto wszerz i wzdłuż spo-
tykając przy tym setki ludzi. – Jeżdżąc
rowerem zachwycam się tym miastem.
Tu cały czas odkrywam coś nowego.
Zachęcam wszystkich do robienia zdjęć.
To doskonała okazja by się spotkać
z ludźmi. Jest samoukiem. Fotografia
to jego pasja, cząstka życia. Przygodę
z robieniem zdjęć rozpoczął w szkole
średniej – Technikum Budowy Okrętów
w Gdańsku, dokładnie w jego internacie.
Znajdowała się tam ciemnia więc po-
wstało kółko fotograficzne. 

W sobotę odbył się jubileusz 30-lecia
pracy Wojtka z aparatem. W centrum
handlowym Forum wystąpili z tej okazji
gliwicki raper Skorup oraz Orkiestra
Dęta z Poniszowic. Koncertowy jubileusz
poprzedziła inauguracja wystawy trzy-

dziestu wybranych zdjęć fotografa.
—Wojtka łatwo spotkać na ulicy,

zwykle zamieniam z nim kilka słów
kiedy się mijamy i tak doszło do za-
szczytu zaproszenia mnie do udziału
w jubileuszu. Wcześniej wiele ważnych
dla mnie imprez, między innymi pre-
mierowe koncerty moich płyt zostały
uwiecznione na fotografiach Wojtka,
więc nie mogłem odmówić jubilatowi
udziału w jego święcie. – powiedział
Skorup. 

Jedną z pasji Wojtka jest fotografia,
drugą jest rower. To nie tylko narzędzie,
dzięki któremu przemieszcza się z miejs-
ca A do miejsca B to także jego sposób
na życie. –Wojtek, odkąd pamiętam
propaguje sportowy tryb życia. Ja
próbowałem podsumować mniej więcej
ile kilometrów mógł przez te 30 lat
pracy pokonać. Jeśli przemierzał Gli-
wice wzdłuż przynajmniej raz dziennie
to wystąpił w 185 Tour de Pologne
więc to jest naprawdę niesamowity
wynik, który powinien się znaleźć w
Księdze Rekordów Guinnessa. - żarto-

wał podczas imprezy dyrektor CH Fo-
rum Grzegorz Filipczyk. Centrum hand-
lowe podarowało Wojtkowi zarezerwo-
wane tylko dla niego miejsce na rower
ze specjalną tabliczką. 

– Jeszcze raz chciałbym bardzo wszyst-
kim podziękować za przybycie. Pragnę
podziękować dyrekcji Forum za moż-
liwość zorganizowania tej imprezy.
W tym miejscu się bardzo dobrze czuje,
z miłą chęcią tutaj przychodzę, tym
bardziej, że jest zadaszone i blisko od
mojego domu i miejsca pracy. Jeszcze
raz chciałem podziękować osobom,
które przyczyniły się do zorganizowa-
nia tej imprezy, wszystkim sponsorom
i wszystkim moim znajomym, którym
robię zdjęcia od 30 lat.

Prawdopodobnie Wojtka nie będziemy
spotykać już tak często jak dotychczas.
Jak sam stwierdził chciałby po tych 30
latach poświecić trochę więcej czasu
najbliższym, których przez swoją pasję
trochę zaniedbał.

185 razy przejechał
Tour de Pologne

Policja radzi

kom. Marek Słomski

Oficer prasowy gliwickiej
Komendy Miejskiej Policji

Jak się ustrzec
przed kradzieżą
auta?

Urodził�się�w�Gliwicach,�wyjechał�jednak�do�Gdańska�by�uczyć�się�tam�w�szkole�średniej.�Pracował�w�stoczni
w�Świnoujściu.�Spędził��kilka�lat�w�zakonie�Salezjanów.�Co�ciekawe�jego�pierwsza�ewangelizacja�miała�miejsce
na�festiwalu�muzyki�rockowej�Jarocin�w�1988�roku.�Wrócił�do�Gliwic,�jak�sam�mówi�uwielbia�to�miasto.

Pokazy� odbywają� się� od� czwartku� do� niedzieli.� Jak
wygląda�repertuar�na�najbliższe�dni?�Czwartki�są�„mę-
skie”,� piątki� zarezerwowane� są� dla� dwojga,� soboty
mijają�pod�znakiem�mocnego�kina,�a�niedziele�są�ko-
mediowe.�

Seanse na wielkim ekranie będą rozpoczynać się o godz.
21:00. Bilet wstępu do kina „pod chmurką” to 15 zł od sa-
mochodu, ale jak zapewniają organizatorzy w tej cenie wi-
dzowie otrzymają poczęstunek (2 napoje, a do tego do wy-
boru: karczek, kiełbasa z grilla, ryba lub popcorn). Raz w
miesiącu organizatorzy planują także maratony filmowe
– już za tydzień będzie można zobaczyć przygody bohatera
filmu Tożsamość Bourne'a.

Repertuar�na�nadchodzące�dni:

16 paź.  Za królową i ojczyznę
17 paź.  Don Juan Demarco
18 paź.  Horsemen
19 paź.  Niezwyciężony Secretariat
23 paź.  Pojedynek
24 paź.  Pozew o miłość
25 paź.  Kil Bill I i II
26 paź.  Szczęśliwy Numerek
W minionym tygodniu można było zobaczyć: „Blow”, „Dobry
„rok”, „Zabójcze i bezitosne”, „Stare wygi”. Do kina na giełdzie
samochodowej w Gliwicach wjechać można  od ulicy Błonie
12 (brama numer 5, jadąc od ronda przy ul. Kujawskiej
w kierunku Kopalni Sośnica).

Kino samochodowe
na terenie giełdy samochodowej
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Poznajesz tego mężczyznę?
To oszust

Bazgrali po elewacjach.
Zapłacą rodzice
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W piątek po godzinie 15.00 poli-
cjanci z IV Komisariatu zatrzymali
seryjnego włamywacza. W kręgu
jego zainteresowań znajdowały się
domy i mieszkania. Miejscami dzia-
łania były nie tylko Gliwice, jest
podejrzewany w działanie na tere-
nie całego Śląska. Sposób działania
sprawcy? Wypchniecie, wyłamanie
okna. 38-letni mężczyzna pocho-
dzący z Zabrza, jednak od dłuższego
czasu przebywający poza domem,
kradł od kilku tygodni. Policjanci
już od kilkunastu dni byli na jego
tropie. Problem był jednak z usta-
leniem miejsca pobytu włamywa-
cza. Do wczoraj. Śledczy z IV ko-
misariatu przedstawili zatrzyma-
nemu zarzut kradzieży z włama-
niem do domu jednorodzinnego
w Gliwicach Brzezince, przestęp-
stwo miało miejsce w czerwcu br.
Sprawa należy do rozwojowych.

Policjanci z komisariatu II zajmują
się oszustwem, którego ofiarą padł
mieszkaniec Gliwic. Prosimy o kon-
takt osoby, które rozpoznają męż-
czyznę z portretu pamięciowego. 24
września mężczyzna z portretu pa-
mięciowego odwiedził 63-letniego
mieszkańca os.Kopernika. Powiedział,
że jest pracownikiem towarzystwa
polsko-niemieckiego i pomaga uzy-
skiwać odszkodowania za przymu-
sową pracę obywateli polskich na te-
renie Niemiec. Na poczet rzekomych
kosztów administracyjnych wyłudził
od pokrzywdzonego 200 zł. Istnieje
prawdopodobieństwo, że mężczyzna
z portretu podejmował też próby
oszukania innych osób, których ro-
dziny były przymusowo wywiezione
w czasie wojny do Niemiec. Na pod-
stawie zeznań pokrzywdzonego, spo-
rządzono portret pamięciowy oszusta.
Wszystkich, którzy rozpoznają oszus-

ta na portrecie pamięciowym, pro-
simy o kontakt z komisariatem II:
tel. 32 239 0200 lub 997. Informacje
można przesyłać drogą mailową:
kp2@gliwice.ka.policja.gov.pl

Złapali seryjnego
włamywacza

Kradnie paliwo.
Policja prosi o pomoc

O G ŁO S Z E N I E  W Ł A S N E

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).”

V Komisariat Policji
w Gliwicach prowadzi
postępowanie w sprawie
kradzieży paliwa na sta-
cji przy ul. Sikorskiego
115. Doszło do niej 4
września o godzinie
19.58. Nieustalony
sprawca (każdorazowo
ubrany w czapkę z dasz-
kiem), poruszający się
samochodem osobo-
wym marki Seat koloru
białego z szyberdachem,

o numerze rejestracyj-
nym SPI 25HW (tablice
kradzione), napełnił bak
42 litrami paliwa o war-
tości ponad 230 zł
i uciekł. Mężczyzna do-
konał podobnych kra-
dzieży na różnych sta-
cjach w Gliwicach. Oso-
by, które posiadają wie-
dzę na temat sprawcy,
użytkownika seata, pro-
szone są o kontakt.

W�przypadku�zastrze-
żenia�gwarantujemy
anonimowość.

Telefon�całodobowy:
32�239�03�50
Można�też�przesyłać
informacje� drogą
mailową:kp5@gliwi-
ce.ka.policja.gov.pl

W okresie od kwietnia do
sierpnia 2014 roku niezna-
ni sprawcy malowali po
elewacjach budynków
m.in. przy ul. Świętojań-
skiej w Gliwicach. Sprawcy
pozostawali nieuchwytni.
Wandale nanosili sprayem
coraz to nowe napisy.
Wczoraj policjanci wyjaś-
nili, kto dokonywał tych
dewastacji.
Realizując sprawy dotyczą-
ce wandalizmów z terenu

Gliwic policjanci Wydziału
Przestępczości Nieletnich
KMP Gliwice trafili na ślad,
ustalili i zatrzymali spraw-
ców zniszczenia mienia, to
nieletni. Zatrzymano trzech
13-latków i dwóch 12-lat-
ków. Postępowanie prowa-
dzi Wydział Przestępczości
Nieletnich KMP Gliwice.
Nieletnimi zajmie się sąd
rodzinny. Za dewastacje
i naprawę elewacji odpo-
wiedzą ich rodzice.
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Na wystawie odnaleźć
będzie można produkty
wykonane ręcznie w po-
jedynczych egzempla-
rzach. W ramach giełdy
dostępne będą piękne
kolczyki, kolorowe na-
szyjniki, zawieszki, bran-
soletki, broszki i inna bi-
żuteria. Wystawcy oferu-
ją bogaty wybór spośród
różnych wzorów, kolo-
rów, stylów i materiałów.
Wyroby biżuteryjne wy-
konane są między inny-
mi ze srebra, bursztynu,
kamieni szlachetnych i
półszlachetnych, korali,
pereł, krzemienia pasias-
tego,  ceramiki  i  krysz-
tałów Swarovskiego.
Zwiedzający znajdą tu
również artykuły z ka-

mieni i  muszli, lampy
solne oraz akcesoria ko-
lekcjonerskie. 

Giełda stwarza możli-
wość sprawienia sobie
lub osobom bliskim nie-
samowitych i nietuzin-
kowych prezentów. Wy-
roby prezentowane na
giełdzie, są produktami
artystycznymi i niepo-
wtarzalnymi. Impreza
odbędzie  się w dniach
19 i 20 października w
Hali Widowiskowej "Gór-
nych Wałów". Wejście na
giełdę znajdować się bę-
dzie od strony ulicy Zyg-
munta Starego. Przed
halą znajdują się trzy
parkingi. Giełda będzie
otwarta dla zwiedzają-

cych w godzinach od
10.00 do 18.00. 

Wystawa to wspaniała
możliwość ciekawego
spędzenia wolnego cza-
su, poszerzenia wiedzy
o minerałach, kamie-
niach szlachetnych i
skamieniałościach, a tak-
że zobaczenia ich na
żywo. To również szansa
na zakupienie niespoty-
kanych nigdzie indziej
ozdób do swojego domu
i uzupełnienie kolekcji o
nowe eksponaty.

Dodatkowe�infor-
macje�można�zna-
leźć�na�stronie
www.geoexpo.eu

XV Gliwicka Giełda
Minerałów i Biżuterii

tel. 32- 332 50 96

BIURO REKLAMY

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

 Baran� 21.03-20.04
Ten tydzień będzie dosyć ciężki.
Czekają na Ciebie nowe obowiązki
i wyzwania, którym będziesz musiał
sprostać a to nie będzie łatwe. Daj
z siebie wszystko!. 

 Byk� 21.04-20.05
Dużo lepiej jest żyć ze świadomo-
ścią, że zrobiłeś wszystko co było
w Twojej mocy. Drogi byku rób
tak dalej a czeka Cię nagroda za
wytrwałość.

 Bliźnięta� 21.05-21.06
Twoje zadanie na ten tydzień będzie
wymagało nie lada spokoju i opa-
nowania. Myśl pozytywnie
a wszystko ułoży się się dobrze.
Unikaj spięć z najbliższą Ci oso-
bą.

 Rak� 22.06-22.07
Twoje zdrowie zaczyna zawodzić.
Może lepiej jeśli przestaniesz na-
rzekać tylko weźmiesz się w garść
i pójdziesz do lekarza. Partner bę-
dzie dla Ciebie ogromnym wspar-
ciem. Doceń to!. 

 Lew� 23.07-23.08
Ostatnio chodzisz uśmiechnięty
i zadowolony. Nie ma się co dziwić,
Twoje życie w końcu zaczyna się
układać a Twoje relacje z otocze-
niem uległy znaczniej poprawie.

 Panna� 24.08-22.09
Czy naprawdę myślisz, że będzie
gorzej? Może nie zastanawiaj się
nad tym a zrób wszystko aby gorzej
nie było. Dasz sobie radę ze wszyst-
kim tylko w końcu w siebie uwierz.

Waga� 23.09-23.10
I znowu to robisz tylko po co?
Było już tak dobrze. Przestań ob-
winiać wszystkich wokół zwłaszcza,
że każdy Ci dobrze życzy. Odpocz-
nij! Za dużo pracy, za mało rela-
ksu.

 Skorpion� 24.10-22.11
Coś niedobrego się z Tobą dzieje.
Jesteś ciągle zdekoncentrowany
i nerwowy. Wszystko się w końcu
ułoży tak jakbyś sobie tego życzył,
musisz uzbroić się w cierpliwość.

 Strzelec� 23.11-21.12
To na pewno nie jest wiosna ale
Twoje serce szybciej zabije.  Moż-
liwe, że to właśnie będzie to na co
tak długo czekałeś. Nie zmarnuj
okazji.

 Koziorożec 22.12-20.01
Jesteś osłabiony psychicznie bo
ileż można uciekać przed prawdą.
Twój związek oparty jest na kłam-
stwie. Porozmawiaj z partnerem
wtedy przestaniesz o tym tyle my-
śleć.

Wodnik� � � � � 21.01-19.02
Jak dobrze mieć przyjaciół, na któ-
rych zawsze można liczyć. Ty ich
masz dlatego ten tydzień przeznacz
dla nich. Wyjdźcie do kina albo
do knajpki by spędzić miły wieczór.

 Ryby� 20.02-20.03
Twoja praca zabiera Ci większość
dnia. Bierzesz nadgodziny, pracu-
jesz za znajomych a tak nie można!
Musisz chociaż chwilę odpocząć
aby zebrać siły.
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GeoExpo zaprasza na XV Gliwicką Giełdę Minerałów, Skamieniałości
i Biżuterii. W ramach giełdy zwiedzający będą mogli zobaczyć
oraz kupić ciekawe eksponaty minerałów  i  skamieniałości z
całego świata, a nawet pochodzenia pozaziemskiego. Oprócz
tego swoje wyroby prezentować będą producenci biżuterii.

REKLAMA


