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Czwartek, 13 bm.
temp. 2°C |-3°C

Piątek, 14 bm.
temp. 8°C |-3°C

Wtorek, 11 bm.
temp. 6°C |-4°C

Środa, 12 bm.
temp. 5°C |-7°C

Sobota, 15.03.
temp. 12°C |-3°C
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W Gliwicach są rowerowe
ścieżki rekreacyjne, ale brakuje
tras o charakterze komunika-
cyjnym tzw. dróg dla rowerów
(DDR) … ➽ str.❺

300�km
dróg rowerowych

Bytom od wielu lat ma problem
z politycznymi liderami, są
albo skompromitowani samo-
rządowcy, albo tacy, którzy
jeszcze nie ... ➽ str.❻

Bytom
się nie liczy

Modernizacja�
Starówki

Dwie ciężarówki przyjeżdżają
na teren pokopalnianej hałdy
na obrzeżach Zabrza. Ładunek
zrzucają wprost do ziemi i za-
sypują. Jest godzina piąta nad
ranem. …

Remont Starówki, który roz-
począł się w czerwcu 2011 roku
zbliża się ku końcowi. Ze wzglę-
du na niezwykle... ➽ str.➋

➽ str.❸

W�Zabrzu
zakopują

Śląskie miasta skorzystają
z miliardów przekazanych na
inwestycje terytorialne.
Wszystko dzięki unijnym do-
tacjom ... ➽ str.❹

3,3miliarda
na inwestycje

PROMOCJA

300 km
DRÓG 
ROWEROWYCH!

➽➽➽ str.❺

w Gliwicach  ⁄  Zabrzu •Bytomiu
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www.tydzienwgliwicach.pl
www.dzisiajwgliwicach.pl
www.tydzienwgliwicach.pl


str. 2

Remont Starówki, który

rozpoczął się w czerwcu

2011 roku zbliża się ku

końcowi. Ze względu na

niezwykle łagodną zimę,

pełni optymizmu gliwi-

czanie uznali, że budowa

powinna zakończyć się co

najmniej 2-3 miesiące

wcześniej.

Postanowiliśmy sprawdzić,
czy dzięki dobrym warunkom
pogodowym wykonawca ro-
bót może zakończyć pracę
szybciej. Udaliśmy się do pre-
zesa firmy Invest-Complex,
Marka Kały, aby zapytać,
czy przewidziano możliwość
przyśpieszenie terminu od-
dania gotowej inwestycji.

- W pewnym sensie faktycz-
nie zima pomogła nam w
prowadzonych pracach. Jed-
nak z drugiej strony, nie do
końca przekłada się to na
przyśpieszenie robót. Musi-
my dodać, że nie jesteśmy
uzależnieni wyłącznie od po-
gody. Obowiązuje nasz rów-

nież harmonogram organi-
zacji ruchu na gliwickiej Sta-
rówce. Jego zmiana może
przysporzyć wiele proble-
mów z przejazdem przez cen-
trum. Dzięki łagodnej zimie
wkroczyliśmy na teren robót
prawie dwa miesiące wcześ-
niej. Pomimo tego nie mo-
żemy jednoznacznie określić
czy nastąpi przyśpieszenie
finalizacji remontu - komen-
tuje prezes. 

Mieszkańcy muszą uzbroić
się w cierpliwość. Warto do-
dać, że kierowcy radzą sobie
bardzo dobrze w rozkopanym
mieście. Liczne objazdy
i utrudnienia nie wpływają
znacząco na przebieg ruchu.
To w dużej mierze zasługa
dobrej organizacji ruchu. Pa-
radoksalnie, to właśnie ona
uniemożliwia wcześniejsze
udostępnienie ulic przezna-
czonych do remontu.

Modernizacja Starówki
Czy łagodna zima wpłynie na zmianę terminów?

R E K L A M A R E K L A M A
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Radiostacja świeci 
dla Ukrainy
Gliwiczanie, którzy na co dzień przyzwyczaili się do standardowego widoku gliwickiej Radiostacji,
musieli przecierać oczy ze zdumienia. W ubiegły wtorek, symbol Gliwic przybrał niebiesko-żółte
barwy. Wszystko to dla naszego wschodniego sąsiada – na znak solidarności z Ukrainą.  

W Zabrzu zakopują
niebezpieczne odpady.
Firma�dzierżawi�teren�od�miasta

Dwie ciężarówki przyjeżdżają
na teren pokopalnianej hałdy
na obrzeżach Zabrza. Ładunek
zrzucają wprost do ziemi i za-
sypują. Jest godzina piąta nad
ranem. Tak wygląda gospo-
darka odpadami w wykonaniu
jednej ze śląskich firm. Jakie
substancje znalazły się w gle-
bie? Kto odpowiada za ten
proceder? 

- Te odpady odbierają gdzieś
spod Krakowa, to są farby
oleje, coś takiego. Jadą zawsze
dwa auta. Tam to ładują.
Czasem to muszą wanny, czyli
te naczepy ich, pianką uszczel-
nić, żeby to nie wyciekało.
Potem samochody przywożą
to na bazę, tam czekają. Do-
piero w nocy jadą to wysypać,
zawsze w nocy. Wcześniej ko-
parka wykopuje dół, a nocą
to wysypują i zakopują -
mówi informator programu
Uwaga!  TVN. Informator ze
Śląska opowiedział historię
o firmie transportowej z Gli-
wic, która nocą zakopuje nie-
bezpieczne chemikalia na te-
renie Zabrza.

Reporterzy postanowili przyj-
rzeć się działalności gliwickiej
firmy. Przez kilka dni śledzili
jej ciężarówki. Przyjechały on
do spółki z Niepołomic pod
Krakowem zajmującej się od-
zyskiwaniem i utylizacją nie-
bezpiecznych odpadów. Tam
zostały załadowane i tego sa-
mego dnia wróciły do Gliwic.

Następnej nocy czekaliśmy
we wskazanym przez naszego
informatora miejscu. Jego
słowa potwierdziły się. Nad
ranem przyjechały obie cię-
żarówki. Teren, na którym
zakopano odpady, jest dzie-
rżawiony od urzędu miasta

Zabrze. Tylko w czasie tej jed-
nej nocy mogło zostać zako-
panych ok. dziesięciu ton nie-
bezpiecznych odpadów.

- Oleje, farby, rozpuszczalniki
i sądzimy, że substancje smo-
liste. Wszystkie mają kod od-
padów niebezpiecznych. Na
pewno taka działalność jest
niedozwolona i ta firma nie
ma pozwolenia na wywożenie
takich odpadów. To jest nie-
zgodne z prawem a sposób,
w jaki to robiła, sugeruje, że
chciała to ukryć - mówi Anna

Wrześniak, Śląski Woje-
wódzki Inspektor Ochrony
Środowiska.

Zarząd Dróg Miejskich w Gli-
wicach ogłosił przetarg. Trzy
skrzyżowania zyskają aktywną
sygnalizację ostrzegawczą na
przejściu dla pieszych. Takie
rozwiązanie ma pojawić się
między innymi w ciągu ulicy
Toszeckiej oraz u zbiegu ulic
Żabińskiego i Gomułki. 

Sygnalizatory mają zostać za-
montowane na wysięgu ponad

jezdnią wraz ze znakiem przej-
ścia dla pieszych. Ewentualna
instalacja powinna zostać wy-
posażona m.in. w czujniki
obecności pieszych na przej-
ściu oraz kamerę obrotową.
Planowane oświetlenie powin-
no zostać zabudowane w tech-
nologii LED. 

ZDM zaznaczył, że projekt po-
winien uwzględnić wykonanie

chodnika od przejścia dla pie-
szych aż do skrzyżowania ulic
Toszecka – Jagodowa – Bo-
rówkowa. Według zapisów
przetargu, wykonawcy zobo-
wiążą się również do zapro-
jektowania zupełnie nowej
sygnalizacji świetlnej na skrzy-
żowaniu Grottgera z War-
szawską. 

Nowoczesna 
sygnalizacja
na kolejnych skrzyżowaniach w Gliwicach

Bryła nowego stadionu Gór-
nika Zabrze od pewnego czasu
góruje nad zabrzańskim kraj-
obrazem. Na pierwszy rzut
oka, kolosalny szkielet trybun
wygląda okazale. Jednak bra-
kująca część zadaszenia i be-
tonowe szkielety wyraźnie po-
kazują, że zostało jeszcze wiele
do zrobienia.

Miasto postanowiło przepro-
wadzić gruntowną inwenta-
ryzację placu budowy. Pozwo-
liło to na dokładne określenie
zaawansowania budowy. Wy-
konanie prac ustalono na po-
ziomie 70%. Spisano protokół
końcowy z poprzednim wy-
konawcą Polimex-Mostostal

i przejęto miejsce robót. Dzięki
temu miasto może ogłosić ko-
lejne przetargi na prowadzenie
dalszych prac. Tym razem ko-
lejnymi zadaniami zajmą się
odrębne firmy, co jak twierdzą
przedstawiciele miasta, zwięk-
szy elastyczność działań.
W pierwszej kolejności zosta-
nie ogłoszony przetarg na po-
krycie dachu obiektu. 

Zarówno kibice jak i miesz-
kańcy zastanawiają się, czy
prace ruszą jeszcze w tym
roku. Po zerwaniu umów
z poprzednim wykonawcą pre-
zydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik prognozowała,
że istnieje możliwość wzno-

wienia budowy jesienią 2014
roku. Pomimo przedłużającej
się procedury inwentaryzacji,
nadal to realny wariant. Wy-
konanie I etapu budowy jest
już opóźnione prawie o rok.
Inwestycja zapowiada się bar-
dzo spektakularnie. Stadion
„Trójkolorowych” ma pomie-
ścić 33 tysiące fanów piłki
nożnej.W obiekcie znajdą się
również powierzchnie biurowe
oraz podziemny parking sa-
mochodowy. 

Do tej pory na inwestycję wy-

dano około 96 mln złotych,

lecz końcowy rachunek ma

opiewać na 275 milionów. 

Stadion Górnika.
Prace�ruszą�jeszcze�w�tym�roku?
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Śląskie miasta skorzystają
z miliardów przekazanych na
inwestycje terytorialne.
Wszystko dzięki unijnym do-
tacjom, w ramach których
Śląsk może liczyć na 3,3 mi-
liarda złotych. To ogromna
szansa dla całego regionu. Jak
zaznaczają władze samorzą-
dowe wszystkich zaintereso-
wanych miast, bez problemów
udało się ustalić listę priory-
tetowych projektów.

Prezydent Gliwic Zygmunt
Frankiewicz podkreśla, że
porozumienie udało się ustalić
pomiędzy 81 miastami, gmi-
nami i powiatami bez zbęd-

nych dyskusji i konfliktów.
To ogromny sukces! 

Spośród wszystkich planów
szczególnie interesujące wy-
dają się centra przesiadkowe
w Gliwicach, Bytomiu i Za-
brzu. Takie rozwiązanie po-
zwoli zarówno „odkorkować”
miasta, obniżyć emisję spalin
i hałasu jak i usprawnić
transport miejski.

Kierowcy będą mogli zostawić
swój pojazd w okolicy przy-
stanku, by później bez więk-
szych problemów dojechać do
celu za pomocą komunikacji
publicznej. 

Dzięki wspomnianym środ-
kom, władze Gliwic planują
także modernizację miejskiego
oświetlenia wymieniając je na
nowoczesne lampy LED. Chcą
też utworzyć tzw. pompy ciepła
dla domków jednorodzinnych,
niwelując zanieczyszczenie po-
wietrza. 
Natomiast mieszkańcy Byto-
mia mogą spodziewać się do-
prowadzenia centralnego
ogrzewania m.in w Stroszku,
Bobrku oraz okolicach ulic
Wrocławskiej, Pułaskiego
i Przemysłowej. 
Z kolei w Zabrzu mają powstać
instalacje do odzyskiwania
biogazu.

Porozumienie 81 miast, gmin i powiatów.

Budynek, znajdujący się przy
ulicy Wyszyńskiego 11 został
zaprojektowany w 1950 r
przez Biprochem oraz C.B.S.
i P.B.P. Budynek wzniesiono
trzy lata później. Od początku
gościł w swoich murach naj-
lepsze pracownie inżynier-
skie. Od ponad 60 lat usy-
tuowany jest w sercu Gliwic,
w obecnej formie związany z
tkanką, wizerunkiem i histo-
rią miasta. Budynek obecnie
jest siedzibą i współwłasno-
ścią dwóch dużych inżynier-
skich firm projektowych.  Nie-
wielu wie, że wcześniej w tym
miejscu znajdowała się fab-
ryka octu.

Aktualnie część projektowa
renowacji i przebudowy jest
przygotowywana przez zespół
projektowy z GBPBP S.A.
Żeby uszanować historyczną
wartość budynku zadecydo-
wano o renowacji konserwa-
torskiej, co wiązało się ze
szczególną uwagą i ostroż-
nością przy wyborze wyko-
nawcy tych prac. Zakres prac
obejmuje wyczyszczenie ele-
wacji poprzez piaskowanie w
mgiełce wodnej, ciśnienie do-
bierane jest w taki sposób,
by nie uszkodzić i zachować
stare tynki oraz ograniczyć
do minimum ewentualną ko-
nieczność ich zrzucenia.

Następnie ściany pokryte zo-
staną warstwą hydrofobizu-
jącą, mającą zabezpieczyć je
przed osadzaniem się brudu,
jednocześnie pozwalając im
oddychać, na końcu całość
pokryją półtransparentne far-
by renowacyjne, z substancją
zawierającą warstwę napraw-
czą dla istniejących rys i spę-
kań. Wymienione zostaną
wszystkie obróbki blachar-
skie, rynny i rury spustowe.

Wybrano dwa odcienie jasnej,
ciepłej szarości, nawiązując
do pierwotnego wyglądu bu-
dynku. Zaprojektowano rów-
nież subtelne oświetlenie ele-

wacji, światłem o barwie
4000K. Budynek otrzyma
nowy cokół z pięknego, gra-
fitowego kamienia natural-
nego, również fragment części
wejściowej zostanie obłożony
tym kamieniem – co jest bez-
pośrednim nawiązaniem do
pierwotnego projektu budyn-
ku, gdzie właśnie w strefie
wejściowej zaprojektowano
okładzinę kamienną.

- Przeprojektowałam strefę
wejściową, w taki sposób,
aby nadać tej części budynku
nowoczesny charakter, ale
by jednocześnie nie przytła-
czać całości. Ten sposób
aranżacji strefy wejściowej
okazał się zadaniem szalenie
trudnym pod względem kon-
strukcyjnym i wykonaw-
czym, ponieważ przebudowa
obejmuje wyburzenie frag-
mentu ściany nośnej i zastą-
pienie go budowlanym
szkłem przeziernym. - mówi
architekt Magdalena Do-

robisz.

Koniecznym stało się usta-
wienie słupów stalowych i
potężnej belki podtrzymującej
pozostałe 5 kondygnacji, z
jednoczesnym zabezpiecze-
niem fundamentów. Całość
musi zostać wykonana w taki
sposób, by na elewacji nie
doszło do spękań, z tego po-
wodu we wnętrzu powstanie
rama konstrukcyjna ze sta-
lową „koronką” z belek sta-
lowych, niezbędnych na eta-
pie wykonawczym. 

- Postanowiłam wykorzystać
te elementy w taki sposób,
aby stały się widoczną czę-
ścią wnętrza hallu wejścio-
wego, czymś w rodzaju no-
woczesnej rzeźby umieszczo-
nej w szklanej oprawie od-
twarzającej kształt istnieją-
cych w budynku słupów że-
lbetowych. Pozostawienie wi-
docznej konstrukcji ma rów-
nież podkreślić przemysłowy
charakter obu biur projek-
towych. - dodaje Magdalena
Dorobisz

Nowym elementem na ele-
wacji będzie przeszklony wiat-
rołap z automatycznie roz-
suwanymi drzwiami wejścio-
wymi, który zaprojektowany
został w systemie punktowego
mocowania szkła, przez co
nie obciąży wizualnie elewacji
i nie będzie stanowił jej do-
minanty, ale w znaczący spo-
sób odmłodzi wizerunek bu-
dynku.

Budynek nie jest wpisany na
listę obiektów zabytkowych,
jednak ze względu na poło-
żenie –Śródmieście – należy
do strefy ochrony konserwa-
torskiej. Z tego powodu, już
na etapie koncepcji projekt
skonsultowany został z Miej-
skim Konserwatorem Zabyt-
ków, aby uzyskać akceptację.
Potrzebne jest jeszcze uzgod-
nienie finalnych prób kolo-
rystyki wybranych farb oraz
przebudowy wejścia w obec-
nej formie.
Ponieważ nie wprowadzamy

radykalnych zmian w wize-
runku biurowca, a projektując
szanujemy jego historię i na-
wiązujemy do projektu pier-
wotnego, mamy nadzieję, że
tak jak wcześniejsze konsul-
tacje, tak i te, które nas jeszcze
czekają okażą się pomyślne
dla projektu i jego realizacji.

Kolejną zmianą, którą planują
Zarządy obu firm jest nowy
parking. Nad projektem pra-
cuje również projektant
GBPBP S.A. z branży drogo-
wej, mgr inż. Marcin Kieł-

tyka, z którym konsultowane
są pod względem projekto-
wym i funkcjonalnym zarów-
no część postojową, jak i wej-
ściową do budynku. Nowy
parking, otrzyma także nowe
oświetlenie.

Zespół projektantów GBPBP
S.A. - popularnego Projprze-
mu - pracujący przy planach
renowacji, to ludzie, którym
zależy nie tylko na dobrym
wizerunku biurowca, ale także
na odmłodzeniu i ociepleniu
jego wizerunku w oczach
mieszkańców Gliwic, jednak
z poszanowaniem jego his-
torii, dlatego jestem przeko-
nana, że efekt końcowy na-
szych prac będzie więcej niż
zadowalający. - zapewnia ar-
chitekt.

Za pomoc w  przygotowaniu

materiału dziękujemy pani ar-

chitekt Magdalenie Dorobisz.

Zarządy firm GBPBP S.A. i Fluor S.A. wspólnie zadecydowały, że nadszedł czas

na remont elewacji biurowca, która od czasu jego powstania nie była czyszczona.

3,3�miliarda�na�inwestycje

oświetlenie, szklane wejście i parking

Odnowiona elewacja
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W Gliwicach są rowerowe ścieżki rek-
reacyjne, ale brakuje tras o charakterze
komunikacyjnym tzw. dróg dla rowerów
(DDR), którymi można by bezpiecznie
dojeżdżać rowerem do pracy, szkoły czy
przemieszczać się między dzielnicami.
Władze miasta rozważają stworzenie sys-
temu komunikacji rowerowej i mają już
podstawę do dalszych działań. Gotowe
jest opracowanie projektowe dotyczące
budowy DDR. Projektanci wzorowali się
na doświadczeniach holenderskich. Naj-
ważniejsze były jednak warunki zastane
w Gliwicach i oczekiwania mieszkańców
miasta. Prace trwały od połowy ubiegłego
roku. 

Ważnym elementem przygotowań do
stworzenia opracowania projektowego
były szerokie konsultacje. Ankieterzy od-
wiedzili w sierpniu ponad 1000 losowo
wybranych gospodarstw domowych we
wszystkich dzielnicach Gliwic. Za roz-
wojem komunikacji rowerowej opowie-
działo się 82% ankietowanych, co świad-
czy o dużym zainteresowaniu tym za-
gadnieniem. Okazuje się też, że 72% res-
pondentów korzysta z rowerów głównie
w celach rekreacyjnych, bo brakuje in-
frastruktury typowo komunikacyjnej
(bezpiecznych dróg, stojaków i parkin-
gów). Gdyby powstała sieć tras komuni-
kacyjnych, to 37% pytanych zadeklaro-
wało chęć zmiany zachowań komunika-
cyjnych i korzystanie z transportu ro-
werowego kosztem rezygnacji głównie z
transportu samochodowego.

Plany zawarte w opracowaniu projekto-
wym obejmują łącznie stworzenie po-
nad 300 km tras komunikacyjnych dla
rowerów. W całości wykorzystano w nim
ścieżki istniejące obecnie, ale po dosto-
sowaniu do odpowiednich standardów.
Zaproponowany układ tras umożliwiałby
wygodne przemieszczanie się po całym
mieście oraz bezpieczny dojazd m.in. do
zakładów pracy, szkół oraz ważnych urzę-
dów, centrów handlowych, obiektów rek-
reacyjnych czy kulturalnych, kościołów,
na dworzec. W większości zaplanowano
trasy asfaltowe, jedno lub dwukierun-
kowe, o normatywnej szerokości, a w
miejscach szczególnie niebezpiecznych
oznaczone w kolorze czerwonym. Rzadziej
stosowana jest nawierzchnia utwardzana
– np. na terenach leśnych. W zdecydo-
wanej większości trasy dla rowerów po-
winny być odseparowane od pasów dla
samochodów.

Koszt realizacji całego przedsięwzięcia
jest wstępnie szacowany na ponad 250
milionów złotych. Koncepcja przewiduje
3 etapy realizacji docelowego układu
dróg rowerowych. Pierwszy uwzględnia
zasadniczy szkielet komunikacyjny ścieżek
prowadzących z centrum w różne części
miasta, o łącznej długości 128 km. 

Miasto rozważa stworzenie sieci wygodnych i bezpiecznych dróg rowerowych o charakterze
komunikacyjnym. Drugiego tak kompleksowego i szczegółowego rozwiązania dla miasta
jako całości nie ma w całej Polsce

TAK MOGŁABY WYGLĄDAĆ SIEĆ DRÓG DLA ROWERÓW W GLIWICACH

P R O M O C J A



str. 6

R E K L A M A

Międzygminne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
w Knurowie nie dotrzyma
umowy w sprawie wykończe-
nia mieszkań przy ulicy Bato-
rego? Tak wynika z informacji
przekazanych przyszłych lo-
katorom - w nowo powstają-
cym bloku miały być panele

w pokojach, płytki w kuchni i
łazience. Właśnie te szczegółu
budzą większą niepewność
wśród przyszłych mieszkań-
ców. Z wcześniejszych infor-
macji wynikało, że sprawy wy-
kończenia miały być z nimi
konsultowane. Tak się jednak
nie stało. Czy przyszli lokatorzy

będą mogli liczyć na częściowy
zwrot kwoty partycypacji? Czy
dojdzie do porozumienia mię-
dzy mieszkańcami a MTBS?
Pod koniec marca spółka zwo-
łuje zebranie Zarządu, na któ-
rym mają zapaść decyzje co
do dalszego postępowania
w sprawie.

MTBS�w�Knurowie
nie dotrzyma umowy? 

Wybory do Parlamentu Euro-

pejskiego odbędą się 25 maja,

czyli za niecałe trzy miesiące,

to niewiele biorąc pod uwagę

poziom zaangażowania pol-

skich partii w przedwyborcze

przygotowania. Nie znamy jesz-

cze pełnych list kandydatów,

i pewnie przyjdzie nam pocze-

kać na nie aż do ostatecznego

terminu, czyli do 15 kwietnia.

W rezultacie wyborcy będą mieć

niewiele czasu by zapoznać się

z kandydatami i wybrać swojego

reprezentanta.

Równie mierne zaangażowa-
nie można także zaobserwo-
wać w samym Bytomiu.
W pierwszych Eurowyborach
startowało „aż” 6 kandydatów
z tego miasta, m.in. Piotr Kar-
dasz z Platformy Obywatel-
skiej, Andrzej Misiołek - wtedy
jeszcze z Unii Polityki Realnej
oraz Mariusz Kosiński z PiS-
u. Pięć lat później liczba kan-
dydatów zmalała o połowę,
a nazwiska takie jak Lewan-
dowski, Maciejewski czy Ozio-
ro przeciętnym wyborcom były
nieznane. Oczywiście żaden
z nich nie został Europosłem
i nic nie zapowiada, by  miało
się to zmienić. 

Jak sytuacja wygląda przed
tegorocznymi wyborami? Jest
jeszcze gorzej: bytomianie
mają zaledwie jednego kan-
dydata i to na „nieoficjalnej
liście”. Wybrańcem jest Ma-
riusz Janas, którego kandy-
daturę pozytywnie zaopinio-
wała Rada Regionalna Prawa
i Sprawiedliwości wojewódz-
twa śląskiego pod koniec lu-
tego. Członek PiS-u to 43-

letni ekonomista, który
w ostatnich po-referendalnych
wyborach samorządowych
miał najlepszy wynik, lepszy
nawet od kolegów z Platformy
Obywatelskiej.  Szanse rad-
nego są jednak bliskie zeru,
po pierwsze: nie ma pewności,
co do jego kandydatury, de-
cyzje w tej sprawie podejmie
prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Po drugie, jeśli udałoby się
umieścić Janasa na liście – to
z pewnością nie na czele listy,
co w pewnym stopniu prze-
sądza o zbyt niskim wyniku,
który nie pozwoli zasiąść
w PE.  W kuluarach mówi się,
że dla Janasa ma to być przed-
bieg przed wyborami samo-
rządowymi i walką o fotel pre-
zydenta. Z tego punktu wi-
dzenia start w tych wyborach
miałby być dla niego formą
promocji. Tylko czy przy ewen-
tualnym słabym wyniku
w nadchodzących wyborach
nie okaże się to strzałem
w kolano?

Poza radnym Janasem w By-
tomiu najprawdopodobniej
nie doczekamy się innego kan-
dydata, gdyż pozostałe bytom-
skie partie mają inne plany.
Być może bardziej realne. By-
tomska Platforma Obywatel-
ska świadoma swoich sił pod-
jęła pewną polityczną strategię.
Władze koła powiatowego
w Bytomiu uznały, że najlep-
szym rozwiązaniem będzie
wsparcie w wyborach byłej
minister edukacji, posłanki
Krystyny Szumilas, której ma-
tecznikiem są Gliwice, a wła-
ściwie podgliwicki Knurów.
Dlaczego? Ponieważ „wy-

pchnięcie” pani minister do
Europarlamentu oznacza
mandat poselski dla Joanny
Stępień, radnej bytomskiej
platformy. Czy te kalkulacje
okażą się trafne? Biorąc pod
uwagę silny kontrkandydatów
z własnej listy (Jerzy Buzek,
Małgorzata Handzlik, Jan
Olbrycht) oraz spadające no-
towania, bytomska Platforma
może się przeliczyć. 

SLD w Bytomiu również nie
wystawi żadnego kandydata,
bo ugrupowanie to ma w mie-
ście nawet problem z poten-
cjalnym kandydatem na fotel
prezydenta w zbliżających się
wyborach samorządowych.
Trzy miesiące po powstaniu
centroprawicowej Partii Polska
Razem Jarosława Gowina roz-
wijają się już bytomskie struk-
tury partyjne, jednak lider
ugrupowania Tomasz Choj-
nacki najpewniej przygotowuje
się do startu w wyborach pre-
zydenckich.

Bytom od wielu lat ma pro-
blem z politycznymi liderami,
są albo skompromitowani sa-
morządowcy, albo tacy, którzy
jeszcze nie zdobyli odpowied-
niego doświadczenia i nie liczą
się w regionie. Czy uda się
wypracować w Bytomiu nowe
elity polityczne i liderów, któ-
rzy będą mieli szanse w wy-
borach za pięć lat? Jest na
giełdzie bytomskiej kilka obie-
cujących nazwisk, ale to tylko
od ich determinacji, zdoby-
wania doświadczenia i popu-
larności poza granicami miasta
zależy ich sukces. I sukces By-
tomia.

Bytom się nie liczy

MTBS�w�Knurowie
nie dotrzyma umowy? 

Nawet pół godziny dłużej
pociągiem�z�Gliwic�do�Katowic

Zmienił się rozkład jazdy po-
ciągów na trasie Gliwice - Ka-
towice. Przejazd pociągów Ko-
lei Śląskich z Gliwic do Katowic
może wydłużyć się nawet o pół
godziny. Spowodowane jest to
pracami remontowo-moder-
nizacyjnymi prowadzonymi
przez PKP PLK. Siedem po-
ciągów, w tym 5 od kwietnia,
będzie kierowanych objazdem
przez Bytom. Liczba połączeń
nie ulegnie zmianie.

Także od kwietnia cztery po-
ciągi będą kursowały na skró-
conej trasie. Chodzi o relację
Gliwice-Zawiercie-Gliwice. Po
zmianach będą one jeździć
przez Dąbrowę Górniczą Zą-
bkowice.



Zatrzymali�gwałciciela
z Gliwic

Zabrzańscy policjanci zatrzymali 24-letniego
mieszkańca Gliwic. Mężczyzna jest podejrze-
wany o zgwałcenie 20-letniej kobiety. W chwili
zatrzymania był nietrzeźwy. Decyzją sądu
został tymczasowo aresztowany. Aktualnie
trwa ustalanie, czy było to jedyne przestępstwo
na tle seksualnym, jakiego dopuścił się podej-
rzany.

Do zgwałcenia 20-letniej zabrzanki doszło
w nocy z wtorku na środę. Informację o doko-
nanym przestępstwie przekazała matka po-
krzywdzonej. Jak ustalono do zdarzenia miało
dojść około godziny 1 w nocy w podwórzu
przy ulicy Wolności. Ofiara gwałtu nie znała
przestępcy. Poznała go tej samej nocy, zgadzając
się na krótką pogawędkę zakrapianą alkoholem. 

Bezpośrednio po uzyskaniu informacji o prze-
stępstwie zabrzańscy policjanci podjęli działania
operacyjno – dochodzeniowe zmierzające do
zatrzymania sprawcy. Między innymi ustalono
jego rysopis, który został przekazany wszystkim
patrolom pełniącym służbę. Po kilkudziesięciu
minutach policjanci  zauważyli stojącego na
przystanku tramwajowym mężczyznę odpo-
wiadającego opisowi sprawcy. 

Zatrzymany 24-latek został doprowadzony do
komendy i osadzony w policyjnym areszcie.
Badanie stanu jego trzeźwości wykazało blisko
2 promile alkoholu w organizmie. Podczas
przesłuchania policjanci interesowali się nie
tylko zachowaniem mężczyzny w stosunku do
20-latki lecz również jego przeszłością. Wia-
domo, że wymieniony był już aresztowany w
związku z podejrzeniem popełnienia przestęp-
stwa na tle seksualnym. W czwartek podejrzany
został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej
w Zabrzu, gdzie przedstawiono mu zarzut do-
konania zgwałcenia 20-latki. Na wniosek pro-
kuratura, Sąd Rejonowy w Zabrzu tymczasowo
aresztował podejrzanego na okres 3 miesięcy.
Aktualnie trwają czynności związane z ustale-
niem, czy zatrzymany w minionych miesiącach
nie dokonał podobnych przestępstw na terenie
województwa śląskiego. Podejrzanemu grozi
kara od 2 do 12 lat więzienia.

Próbował�zgwałcić
dwudziestolatkę

Na wniosek policji i prokuratora, sąd aresztował
dwóch gliwiczan. Jeden jest podejrzany o usi-
łowanie zgwałcenia, drugi o rozbój. Sąd Rejo-
nowy w Gliwicach aresztował tymczasowo 19-
latka z Gliwic. Młody człowiek jest podejrzany
o to, że 16 lutego na ulicy Błogosławionego

Czesława, wspólnie z czterema innymi osobami,
dokonał rozboju na 35-letnim mężczyźnie. Po-
zostali uczestnicy też zostali już aresztowani.
Godzinę później sąd aresztował 38-latka, który
w mieszkaniu usiłował zgwałcić 20-letnią ko-
bietę.

Skopali16-latka
Jest akt oskarżenia!

Tą sprawą żyła cała Polska. W lipcu 2013
roku rówieśnicy śmiertelnie pobili 16-letniego
Dawida. Zdarzenie miało miejsce w Łabędach.
Mieszkańcy byli wstrząśnięci tragedią. Spraw-
cy Marek O., Patryk S. i Adam C. brutalnie
bili i kopali chłopaka. 16-latek zmarł na rękach
interweniującego przechodnia. 
ak wynika z sekcji zwłok, przyczyną śmierci
był pęknięty tętniak mózgu. Nie wykluczono,
że działania sprawców mogły doprowadzić
do pęknięcia tętniaka i krwotoku w mózgu.
Prokuratura zakończyła właśnie śledztwo w
sprawie śmierci Dawida. Akt oskarżenia obej-
mie dwóch nastolatków, trzeci z nich jest zbyt
młody, aby podlegać przepisom kodeksu kar-
nego. Patryk S. przyznał się do winy w prze-
ciwieństwie do Marka O. Grozi im obecnie
do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa naj-
młodszego podejrzanego trafiła do sądu ro-
dzinnego.

Zginął�pod�kołami�ciężarówki

51-latek został potrącony przez ciężarówkę na
DK78 w Nieborowicach. Ze wstępnych ustaleń
wynika, że 39-letni mieszkaniec Wodzisławia,
kierujący samochodem ciężarowym marki Re-
nault Master, jadąc z Rybnika w stronę Gliwic,
zbyt późno spostrzegł poruszającego się w tym
samym kierunku rowerzystę. Na skutek od-
niesionych obrażeń 51-latek zginął. Z dotych-
czasowych ustaleń wynika też, że rowerzysta
nie posiadał na sobie żadnych elementów od-
blaskowych. Zbadane zostanie również, czy
pojazd ofiary był wyposażony w podstawowe
i wymagane przepisami oświetlenie.

Uratowali�samobójcę�
dzieciom

Dwóch mieszkańców Zabrza zasłużyło na
miano bohaterów. W niedzielę, 28 lutego wie-
czorem idąc ulicą Jagielońską zauważyli wie-
szającego się na drzewie samobójcę. Nie cze-
kając na przyjazd służb ratunkowych, mężczyźni
wspięli się na drzewo ratując tym samym 40-
latka. Mężczyzna został przewieziony do szpitala.
Do szpitala z urazem kręgosłupa trafił także
jeden z interweniujących. Komendant Miejski
Policji w Zabrzu mł. insp. Dariusz Wesołowski
zaprosił do siebie obu mężczyzn, którzy swoją
postawą uratowali samobójcę.

Kradł�i�zaatakował
ochroniarza

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 28 lutego po
godzinie 18. Sprawca kupił w sklepie alkohol.
Przechodząc przez kasę liczył, że uda mu się
ukraść ze sklepu 2 boczki wieprzowe. Ukrył je
pod kurtką i zamierzał opuścić sklep. Został
zauważony przez pracownika ochrony. Pomię-
dzy mężczyznami doszło do szamotaniny, po
której sprawca uciekł ze sklepu. Ochroniarz
nie dał za wygraną i pobiegł za sprawcą. Prze-
stępca zaatakował go, a po zadaniu kilku ude-

rzeń zdołał zbiec. Policjanci z Zabrza zatrzymali
27-letniego mężczyznę, który w jednym ze
sklepów przy ulicy Piłsudskiego dokonał kra-
dzieży produktów mięsnych, a następnie pod-
czas próby ujęcia przez pracownika ochrony
dokonał jego pobicia. Zatrzymany usłyszał za-
rzut dokonania kradzieży rozbójniczej. Wy-
mieniony dobrowolnie poddał się karze 1 roku
bezwzględnego pozbawienia wolności.

Dyskoteka�w�aucie
zakończona w izbie wytrzeźwień

Policjanci w Zabrzu interweniowali przy ulicy
Budowlanej w ubiegły czwartek o godzinie
3.30 w związku z zakłóceniem spokoju. Jak
się okazało wszystko przez 3 mężczyzn, którzy
w samochodzie urządzili sobie dyskotekę. In-
terweniujący policjanci bez trudu zlokalizowali
samochód citroen xsara, w którym siedziało 3
mężczyzn. Jeden z nich, 22-letni zabrzanin,
nie chciał zastosować się do poleceń mundu-
rowych i stał się agresywny. Ostatecznie męż-
czyzna został zatrzymany i umieszczony
w izbie wytrzeźwień. Badanie stanu jego trzeź-
wości wykazało 2 promile alkoholu w organiz-
mie.

Na�tykającej�bombie�
Policjanci z Bytomia zatrzymali dwóch męż-
czyzn, którzy trzymali w domu pocisk artyle-
ryjski oraz granat. Niewybuchy, prawdopo-
dobnie z czasów II Wojny Światowej, mundu-
rowi znaleźli w mieszkaniu 20-latka przy placu
Żeromskiego. Natychmiast przystąpiono do
ewakuacji mieszkańców 4-piętrowego bloku.
70 lokatorów z 25 mieszkań sobotni wieczór
spędziło w podstawionych autokarach. Do
działań przystąpili policyjni pirotechnicy. Sa-
perzy zabezpieczyli niebezpieczne znalezisko.
Teraz mężczyznom grozi do 8 lat więzienia.

Okradli�sklep�jubilerski�

W ubiegłą środę bytomscy policjanci zatrzymali
17 i 20-latka podejrzanych o włamanie do
sklepiku z biżuterią. Lokal znajduje się
w pasażu jednego z marketów w centrum By-
tomia. Śledczy zabezpieczyli nagranie z moni-
toringu sklepu. Dalsze działania kryminalnych
z komisariatu doprowadziły do zatrzymania
17 i 20-latka. Mężczyźni usłyszeli zarzuty. Usta-
lono, że młodzieńcy sprzedali zegarki na tar-
gowisku. Teraz grozi im do 10 lat więzienia.

Rozbił�szybę�w�przychodni�

Policjanci z komisariatu V w Zabrzu zatrzymali
23-letniego mieszkańca Helenki, który umyślnie
wybił szybę w przychodni służby zdrowia.
Sprawca dokonał zniszczenia mienia, bo jak
powiedział przesłuchującym go policjantom,
był zdenerwowany na personel placówki. Do
zdarzenia doszło przy ulicy Kruczkowskiego
w Zabrzu.

Czyje�to�ciało�

W mieszkaniu przy ul. św. Marka 7/2 w Byto-
miu ujawniono zwłoki niezidentyfikowanej ko-
biety w posuniętym stanie rozkładu ciała. Po-
licjanci przedstawili rysopis, który ma pomóc
w ustaleniu osób rozpoznających zmarłą. Wiek
- na podstawie sekcji zwłok poniżej 30 lat,
wzrost. 170 cm, waga 55 kg, szczupłej budowy
ciała, włosy długie proste blond – farbowane
na ciemno, w uzębieniu brak lewej górnej
szóstki, w szczęce zachodzące na siebie jedynki,
stara blizna na brzuchu, od pępka w dół dł. 10
cm. Ubrana była w sweterek z długim rękawem
zapinany z przodu na guziki - biały w różno-
kolorowe duże kwiaty.
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MTBS�w�Knurowie
nie dotrzyma umowy? 

❚ Kupię każdy samochód
osobowy i dostawczy,
Tel.: 660 476 276[100.83]

❚ GLIWICE sprzedam
2pok.2piętro C.O.piwnica
balkon 501612812 [6768]

❚ Meble firmowe i na wy-
miar - Chorzowska 40, 
Tel. (32) 270-00-09, 
695-899-863

❚ KOREPETYCJE NA
TARNOGÓRSKIEJ- 
CHEMIA! 602-723-690
korkina5@op.pl

❚ NAPRAWA, pralek, ku-
chenek gazowo-elektr,
bojlerów, 784-247-509

❚ Sprzedam kawalerkę
39 m2 TEL.792-678-448SPRZEDAŻ  KUPNO

WYNAJEM
tel.: 509 118 891

www.cdrn.pl

OGŁOSZENIA

DROBNE
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Horoskop
Baran 21.03-20.04
Nowy tydzień rozpocznij od refleksji. Ostatnio
łatwo ulegasz emocjom. One utrudniają Ci
pracę. Także prowokują u Ciebie wybuchy
egzaltacji.

Byk 21.04-20.05
W nowej pracy solidnie się zadomowiłaś.
Miałaś szczęście trafić na życzliwy zespół.
W tym tygodniu jakimś miłym akcentem
okaż im wdzięczność.

Bliźnięta 21.05-21.06
Pamiętaj, że nie ma dymu bez ognia. Wsłuchuj
się w informacje nawet te mało wiarygodne.
Twoje nogi odmawiają ci posłuszeństwa.
Za długo pracujesz w pozycji siedzącej.

Rak 22.06-22.07
Drzemie w tobie ambicja, by się ścigać z in-
nymi i mierzyć z własnymi słabościami.
W tym tygodniu wesprzyj się na ramieniu
kolegi, bo inaczej sprawy się skomplikują.

Lew 23.07-23.08
W tym tygodniu optymizm może Cię zawieść.
Musisz postawić na precyzję. Z tym łączy
się cierpliwość. Powściągnij swój ognisty
temperament.

Panna 24.08-22.09
Dotychczasowe kredyty już teraz mocno
uderzają Cię po kieszeni. Z tego powodu
nawet nie myśl o kolejnych. Sam pakujesz
się w finansową pułapkę. 

Waga 23.09-23.10
Niestety sporadycznie odwiedzasz rodziców.
Mają ci to za złe. Pamiętaj, że wiele im za-
wdzięczasz. Weekendowa wizyta sprawi im
ogromną radość.

Skorpion 24.10-22.11
Wszystkie dni będą na plusie. Zwłaszcza, że
i w życiu prywatnym coś drgnie. To co do
tej pory wydawało się odległe i niemożliwe,
teraz będzie Cię spotykać niezwykle często. 

Strzelec 23.11-21.12
Obecna sytuacja w pracy Cię przerasta. Mą-
drze zrobisz jak znikniesz z pola widzenia.
Gdy tumult ucichnie, spokojnie wróć do
swoich zajęć.

Koziorożec 22.12-2001
Generalnie rzecz ujmując wszystkie dni
będą pod górkę. Będziesz chyba musiał
zrezygnować z życia towarzyskiego.
Wszystko z powodu braku czasu i humoru.

Wodnik     21.01-19.02
Powinieneś dać sobie spokój z zbyt skom-
plikowanymi zadaniami. I tak nic nie pora-
dzisz w obecnej sytuacji. Jedyne co możesz
zrobić do cierpliwie czekać na lepszą at-
mosferę. 

Ryby 20.02-20.03
Uważaj w pracy. Nie wszyscy wobec ciebie
mają uczciwe zamiary. Zwłaszcza Ci, którzy
pozornie sprzyjają Twoim planom. W tym
tygodniu bądź samodzielnym „graczem”.
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Sudoku 17 (Easy)

1 7 5 2

4

6 8 4 9 7 3

2 1 6
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2 4 6 3 9 8

7

7 5 4 2

Sudoku 18 (Medium)

9 1 6 4

4 9 5 2

2 8

7 1 9 3 5

8 9 7 2 1

5 1

3 6 8 4

5 9 1 7

Sudoku 19 (Medium)

1 9 7

8 6

5 6 2 1 7

8 7 2 9 4

1 9 5 7 8

4 7 1 8 5

9 8

4 6 2

Sudoku 20 (Easy)

Rozrywka do szescianu - http://www.6an.pl

W tym
tygodniu
imieniny
obchodzą 

 Maciej (poniedziałek)
—jest szlachetny, dobry, obrotny
i przeważnie spokojny, bardzo
rzadko się denerwuje. Lubi zmiany,
dość często zmienia miejsce za-
mieszkania lub pracę. Uwielbia
dalekie podróże. Ma zmysł dobrego
organizatora, dzięki czemu jego
wycieczki zazwyczaj się udają
i powraca z nich pełen wrażeń
i dobrego zarobku. 

 Wiktor (wtorek)
— ma konserwatywne przekonania,
jest towarzyski, chętnie pomaga
innym i udziela rad. Bardzo oddany
bliskim i znajomym, ceni przyjaźń
i towarzystwo. Lubi podróże. Jest
to człowiek szczery, sprawiedliwy
i mówiący prawdy. Czasami jest
przekorny i lubi przekomarzać się
z innymi. Szlachetny jako mąż
i wzorowy jako ojciec. Kocha
swoich rodziców i tradycję.

 Ewelina(środa)
— ma wiele dynamizmu, pewności
siebie i bogate życie wewnętrzne.
Bardzo przeżywa to, co wykonuje.
Szybko się obraża, ale i szybko
dąży do pojednania. W uczuciach
jest zaborcza i to często powoduje
konflikty. Odznacza się też dużą
pobudliwością. Jest silna psychicz-
nie. Nie znosi rywalizacji, nie ma
też ambitnego pędu do zrobienia
kariery. Jeśli życie wyniesie ją na
wysokie stanowisko, potrafi być
odpowiedzialną i sprawiedliwą
szefową.

 Anastazja (czwartek)
— Dużą uwagę przywiązuje do
rozwijania własnej inteligencji,
wiedzy ogólnej, dlatego ceni po-
dróże. Jest to osoba kulturalna,
subtelna, ale często kapryśna. Jeśli
coś postanowi, to trzyma się tego.
Jest osobą pracowitą. Ceni sobie
dobry i modny ubiór, jest zmienna
w miłości. Jako matka jest bardzo
troskliwa.

 Roman (piątek)
— to urodzony przywódca, idealnie
sprawdza się na stanowiskach kie-
rowniczych. Potrafi współpracować
z ludźmi, dba o ich byt, stara się
wynagrodzić ich zaufanie w sto-
sunku do niego. Jest słowny, pra-
cowity, zaradny, ma świetną pa-
mięć. Roman jest też silny i od-
porny psychicznie na stres. Pry-
watnie jest to człowiek dobry, jest
troskliwym mężem oraz ojcem.

 Joanna (sobota)
— to wielka indywidualność, ener-
giczna, zorganizowana i realizująca
swoje wspaniałe idee. Lubi chodzić
swoimi ścieżkami. Jest bardzo
wrażliwa na ludzką krzywdę, ale
nie angażuje się w pomoc spo-
łeczną. W miłości na ogół chłodna.
Jeśli ma dzieci bardzo je kocha,
ma szacunek do męża i troszczy
się o dom.

 Lucyna (niedziela)
— kobieta o imieniu Lucyna jest
wolontariuszką, ceni wolność myśli
oraz słowa, nie dba o to, co mówią
o niej inni. Lubi być oryginalna
i przez to niekiedy ludzie uważają
ją za dziwaczkę. Bardzo uparta,
skryta, czasem nietolerancyjna
wobec innych. Jest kobietą o miłym
wyglądzie, dlatego też ma niejed-
nego adoratora. Mężczyzn traktuje
raczej instrumentalnie. 
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Wiesz o czymś ważnym
coś Cię irytuje

skontaktuj się z nami
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