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Poniedziałek, 19 bm. 
temp. 8°C | 1°C ❂❂❂❂

Czwartek, 22    bm.
temp. 10°C |0°C

Piątek, 23    bm.
temp. 11°C |-1°C

Wtorek, 20 bm.
temp. 10°C |2°C

Środa, 21 bm.
temp. 7°C |1°C  

300mln
GM otrzymał zgodę na modernizację zakładu
Opla w Gliwicach. Zezwolenie wydane przez
władze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej pozwoli na rozpoczęcie nowego projektu
wartego 300 milionów złotych. Taką informacje,
przekazał w rozmowie z „Pulsem Biznesu” Piotr
Wojaczek, prezes KSSE. Koncern planuje wpro-

wadzenie do gliwickiej fabryki najnowszego
modelu Astry. Decyzja jest niezwykle istotna
dla pracowników Opla. Jeśli wcześniejsze de-
klaracje zostaną potwierdzone przez General
Motors, nowa inwestycja pozwoli na utrzymanie
2,7 tysiąca etatów! Ostateczna decyzja zapadnie
za trzy tygodnie.

▪ Tegoroczna kwesta była
najdłuższa i przyniosła naj-
więcej pieniędzy. Dziękujemy
za wsparcie w promowaniu
idei hospicyjnej. Dzięki Pań-
stwu możemy docierać do ty-
sięcy osób, pomagać cierpią-
cym chorym i ich rodzinom.
– powiedziała nam koordyna-
torka wolontariatu Aneta Ko-
rzuśnik – Nowak. Jest nam
niezwykle miło słysząc tak
ciepłe słowa, zwłaszcza, że
podczas akcji zebrano środki
pieniężne w wysokości 91.516
tys. zł. Dochód został w całości
przeznaczony na wsparcie bie-
żącej działalności Hospicjum
Miłosierdzia Bożego w Gliwi-
cach, w tym głównie na prace
adaptacyjne niezbędne dla
jego dalszego funkcjonowania.

MOrganizatorem zbiórki pub-
licznej było Stowarzyszenie
Przyjaciół Chorych „Hospi-
cjum” znajdujące się przy ul.
Daszyńskiego 29 w Gliwicach.
Przeprowadzono ją na pod-
stawie decyzji Marszałka Wo-
jewództwa Śląskiego nr
2907/GM/2012 z dnia 24 paź-
dziernika 2012 r. Łącznie po-
niesiony koszt zbiórki wyniósł
1115,09 PLN, tj. 1,2% w sto-
sunku do zebranej kwoty.

Zarząd Stowarzyszenia prag-
nie serdecznie podziękować
wszystkim 251 wolontariu-
szom biorącym udział w akcji,
a także kierowcom, koordy-
natorom cmentarzy, urzędom
i instytucjom dzięki którym
akcja zakończyła się tak du-
żym sukcesem.

Wrześniowe referendum w sprawie odwołania
Zygmunta Frankiewicza z funkcji prezydenta
miasta okazało się dużo tańsze niż prognozo-
wano. Wstępny plan wydatków zakładał kwotę
niemal 300 tys. zł. Już teraz wiemy, że będzie
to suma o niemal połowę niższa. 
Na wydane 152813,97 zł składają się m.in.

diety obwodowych komisji, wynagrodzenia
i koszty związane z przygotowaniem lokali
wyborczych. W podanych przez Urząd Miejski
wyliczeniach nie uwzględniono kosztów po-
niesionych przez Komisarza Wyborczego, Po-
licję i Straż Miejską oraz kosztów archiwizacji
i zniszczenia dokumentacji po referendum. 

Mamy
serce!
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przy ul. Pszczyńskiej. 
Jury doceniło dwie inwestycje
Politechniki Śląskiej — adap-
tację stołówki akademickiej
przy ul. Pszczyńskiej 85 na
Centrum Kultury Studenckiej
„Mrowisko” oraz przebudowę
Studenckiego Domu Kultury
przy ul. Strzody na potrzeby
Wydziału Architektury. Nagro-
dzono je w kategorii „zrewita-
lizowany obiekt użyteczności”.

Z kolei kryta pływalnia „Nep-
tun” w Sośnicy otrzymała wy-
różnienie marszałka w kate-
gorii „obiekt użyteczności pub-
licznej”.

▪ Wysoka jakość przestrzeni
publicznej przekłada się nie

tylko na wizerunek regionu,
ale przede wszystkim na ja-
kość życia mieszkańców –
podkreśliła Aleksandra Ga-
jewska-Przydryga, wicemar-
szałek województwa śląskiego
i członek konkursowego jury. 
Swojego faworyta mogli wska-
zać również mieszkańcy.
W sumie oddali oni ponad 6
tys. głosów. „Nagrodę Inter-
nautów” otrzymał wodny plac
zabaw na terenie Ośrodka Wy-
poczynkowego „Paprocany” w
Tychach (3300 głosów). Na
drugiej pozycji uplasowała się
gliwicka fontanna przy Placu
Piłsudskiego (1754 głosów).
W pierwszej dziesiątce znalazły
się także: zmodernizowany gli-
wicki Rynek (6. miejsce – 844

głosów), miejski stadion przy
ul. Okrzei (7. miejsce – 753
głosów) i Wydział Architektury
Politechniki Śląskiej (10. miejs-
ce – 550 głosów). 

Rozstrzygnięto także plebiscyt
„Architektura Roku Wojewódz-
twa Śląskiego 2012”, którego
organizatorem jest Stowarzy-
szenie Architektów Polskich.
Nagrodę Grand Prix tej rywa-
lizacji zdobył biurowiec firmy
Infinite Dreams wzniesiony
na terenie Nowych Gliwic. To
obiekt autorstwa Przemo Łu-
kasika i Łukasza Zagały z pra-
cowni Medusagroup, która na
terenie Gliwic zrealizowała już
kilka ciekawych i awangardo-
wych projektów. 

onkurs już po raz
13. zorganizował
zarząd wojewódz-

twa śląskiego we współ-
pracy z katowickimi od-
działami Stowarzyszenia
Architektów Polskich i
Towarzystwa Urbanis-
tów Polskich. Promuje
on atrakcyjną przestrzeń
publiczną. Jury nagradza
najciekawsze realizacje
urbanistyczne i architek-
toniczne. 
Do tegorocznej edycji
konkursu zgłoszono w
sumie 43 projekty zrea-
lizowane w 28 gminach.
Nasze miasto reprezen-
towało szczęść obiektów:
fontanna miejska na Pla-
cu Piłsudskiego, kryta
pływalnia „Neptun” w
Sośnicy, stadion miejski
przy ul. Okrzei, zmoder-
nizowany Rynek, nowa
siedziba Wydziału Archi-
tektury Politechniki Ślą-
skiej przy ul. Strzody
i Centrum Kultury Stu-
denckiej „Mrowisko”

Wśród 9 inwestycji nagrodzonych i wyróżnionych w kon-
kursie na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa
Śląskiego" aż 3 to obiekty z Gliwic. 
Jury wysoko oceniło pływalnię Neptun w Sośnicy, Centrum
Kultury Studenckiej Mrowisko oraz nowy budynek Wydział
Architektury. Dodatkowo w głosowaniu internautów drugie
miejsce zajęła fontanna na pl. Piłsudskiego.
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Docenili gliwickie inwestycje 

P
r
e
z
e
n
t
a
c
ja

▪ Gliwice w ostatnich latach bardzo
się zmieniły. Staramy się kreować
wizerunek miasta nowoczesnego
ale umiejętnie wykorzystującego
przeszłość. Najbardziej cieszymy
się, gdy, tak jak w przypadku No-
wych Gliwic czy nowego Wydziału
Architektury, stare obiekty zyskują
nowe funkcje, atrakcyjny wygląd
i jednocześnie podkreślają związki
miasta z jego historią. W konkursie,
po raz kolejny doceniono to, co dla
przestrzeni miejskiej i mieszkańców
robimy w Gliwicach. 

Zygmunt Frankiewicz
prezydent miasta 
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nizacja za około 350 tys.
złotych, wykonana przez
PRUiM jest dopiero na eta-
pie odbioru. Dlatego wszyst-
kie mankamenty powinny
zostać naprawione. Spraw-
dziliśmy czy  ZDM wywiązał
się ze złożonych deklaracji.  

Na miejscu spotkaliśmy
pracujących robotników,
którzy właśnie poprawiali
murek oraz łączenia porę-

czy. Skrócono również
gwinty śrub, łączących ele-
menty oraz wyrównano
tynk.  Mieszkańcy już za-
uważyli różnicę. Poczynione
wykończenia sprawiły, że
most stał się dużo bardziej
estetyczny. Teraz śmiało
może starać się o mia-
no gliwickiego „mostu
miłości”!

Kiedy miesiąc temu pisa-
liśmy o świeżo wyremon-
towanym moście w ciągu
ul. Berbeckiego, mieszkań-
cy nie pozostawili na nim
suchej nitki. 
▪ To zwykła fuszera. Łą-
czenia barierek są dziura-
we jak ser, a mur jest krzy-
wy jak wieża w Pizie. Ubyt-
ki w gzymsie są zalane far-
bą, podobnie zresztą jak
szczeliny w barierkach.
Wszystko niechlujne i nie-
dokończone. - tak jeszcze
niedawno pisał o przepra-
wie Darek, nasz czytelnik. 

Nie pozostaliśmy obojętni
wobec spostrzeżeń miesz-
kańców i postanowiliśmy
zapytać o niedociągnięcia
rzecznika ZDM, Jadwigę
Stiborską – Jaggieło. Za-
pewniono nas, że moder-

Kiedy na początku tego roku Bumar
Łabędy podpisał kontrakt z indyjską
firmą BEML, na dostawę 200 wozów
WZT3, wokoło zapanowała euforia.
Wszyscy liczyli na poprawę koniun-
ktury w gliwickim przedsiębiorstwie,
które zapewnia pracę ponad 2 tys.
pracownikom.

Z czasem okazało się, że firma nie
może wywiązać się z umowy.  Sprawę
skomentował także Krzysztof Krys-
towski, prezes zarządu ogólnopol-
skiej spółki BUMAR skupiającej
m.in. zakłady w Łabędach. Ogłosił
publicznie, że indyjski kontrakt jest
dla gliwickich zakładów niekorzystny.
W wywiadzie zamieszczonym w
„Rzeczpospolitej” 25 czerwca 2012
r. powiedział: ▪ „(…) Kontraktu
z BEML w obecnym kształcie na
pewno nie będziemy realizować, bo
jest z technicznego punktu widzenia
niewykonalny, a biznesowo nie-
opłacalny. (…) Jeśli byśmy zreali-
zowali kontrakt w obecnym kształ-
cie, to pogrzebie on gliwicką fabrykę.
Wyjściem jest sensowne renegocjo-
wanie umowy (…)”.

W pomoc dla łabędzkiego przed-
siębiorstwa od wielu lat angażują
się władze miasta. Bumar otrzy-
mał m.in. 100 milionów zł wspar-
cia, umorzono firmie zaległości z
tytuły podatku w wysokości 31
milionów zł czy przejęto w imie-
niu Skarbu Państwa nierucho-
mości wyceniane na 45,5 milio-
nów złotych. W lipcu, prezydent
Zygmunt Frankiewicz zapowie-
dział aktywne działania, które
pozwolą uratować fabrykę.

W ubiegłą środę odbyło się spotkanie,
na którym oprócz przedstawicieli
związków zawodowych pojawił się
również Leszek Miller. Jak komen-
tował Andrzej Sypek reprezentujący
związki zawodowe, wstrzymanie fi-
nansowania kontraktu dla armii in-
dyjskiej pozbawi firmę 275 mln do-
larów. W okresie ostatnich 3 lat,
zwolniono już około 1,2 tys pracow-
ników. Według załogi, zupełnie nie
zrozumiałym jest także wstrzymanie
finansowania projektów badawczo-

rozwojowych wieży bezzałogowej
czy nowoczesnego wozu bojowego
dla polskiej armii. Jak dodał na kon-
ferencji Sypek, gdyby nie czerwcowa
decyzja władz, nowe projekty zna-
lazłyby się już w produkcji gliwic-
kiego zakładu. 

Prezes Bumaru Łabędy Andrzej Szor-
tyka zapowiedział, że lata 2013-2015
będą okresem najtrudniejszym. Sy-
tuacja ma się poprawić dopiero w
2016 roku, kiedy rozpocznie się pro-
dukcja nowych bojowych wozów pie-
choty i nowych czołgów podstawo-
wych. Musi się ukształtować świado-
mość w Ministerstwie Obrony Naro-
dowej, że pieniądze podatników, które
składają się na budżet MON, powinny
być lokowane w polskim przemyśle
zbrojeniowym. - dodaje Leszek Miller.
Pracownicy nadal wierzą, że sporny
kontrakt wejdzie w życie, co pozwoli
ochronić ich miejsca pracy. Szef grupy
Bumar deklaruje, że zrobi wszystko,
aby ocalić i zrestrukturyzować naszą
jedyną  fabrykę czołgów.

Pomimo wcześniejszych zapowiedzi,
podwyżka powinna nastąpić na po-
czątku marca.
MOstatni wzrost cen miał miejsce w
kwietniu 2012 roku. Obecnie KZK
GOP boryka się 17-milionową dziurą
budżetową. Stale rosnące straty mają
zostać pokryte z budżety zrzeszonych
miast. Władze spółki zapowiadają,

że bilety będą drożeć co roku.
MMarcowa podwyżka czeka na za-
opiniowanie przez m.in. związki za-
wodowe. Pewnym jest, że dotychcza-
sowa cena wzrośnie średnio o 8%.
Przedstawiciele KZK GOP dodają, że
to jedyne rozwiązanie na rosnące
koszty paliwa i inflację. 

Planowane prace potrwają
do końca listopada.
Jak przekazała nam rzecz-
nik Zarządu Dróg Miej-
skich Jadwiga Stiborska –
Jagiełło, utrudnienia w ru-
chu wystąpią na ul. Rey-
monta (na wysokości
osiedla Bema). Jezdnia zo-
stanie zawężona do jedne-

go pasa ruchu (budowa ka-
nalizacji deszczowej). Za-
kończenie prac planowane
jest na 30 listopada. Rów-
nież na ul. Kaszubskiej
planuje się zawężenie jezd-
ni do jednego pasa ruchu
na czas budowy przyłącza.
Utrudnienia w tym miejscu
potrwają do 27 listopada. 

Niekorzystny kontrakt doprowadził do trudnej sytuacji firmy.
Obecnie trwa walka o ocalenie fabryki przed upadłością.

Co dalej z Bumarem Łabędy? 

Kolejne podwyżki biletów
już w marcu?

ZDM ostrzega!
Będą utrudnienia w ruchu

❦❦Most miłości
po poprawkach
❦❦

❦❦

REKLAMA

Marcin Subotowicz
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Architektów 
Andersa 
Astrów
Azalii 
Begonii 
Bławatkow 
Ceramikow 
Ciesielska 
Ekonomistów
Elektryków 
Fizyków
Frezji 
Gagarina
Geodetów
Goździkowa 
Góry Chełmskiej 
Konwalii 
Krokusow 
Lawendowa
Lekarska
Lewkonii 
Magnolii 
Maków 
Marynarska 
Mielęckiego 
Nauczycielska 
Niezapominajki 
Oficerska 
Orchidei 
Owsiana
Piekarska 
Plebiscytowa 
Plac Jaśminu
Prawników 
Rybacka
Storczyków 
Tokarska 
Traktorzystow 

Tulipanów 
Brzezinka
Białostocka
Bielska 
Bydgoska 
Chełmska
Styczyńskiego 
Wyspiańskiego
Okulickiego 
Droga do Rzeczyc 
Edisona 
Eiffle'a 
Gaudiego
Gnieźnieńska 
Gutenberga 
Kaliska 
Kielecka 
Koszalińska 
Kozielska 
Leonarda da Vinci 
Lubelska 
Lwowska 
Łódzka
Nobla 
Olsztyńska 
Płocka
Przemyska 
Radomska 
Rzeszowska 
Siedlecka
Stryjska 
Sopocka 
Wałbrzyska
Wyczółkowskiego 
Zakopiańska 
Świdnicka
Nowosądecka

Zamojska
Żywiecka
Stare Gliwice
Bursztynowa 
Chemiczna 
Dekabrystów 
Diamentowa 
Kona 
Platynowa
Sadowa 
Sieronia 
Srebrna 
Wiejska 
Widokowa
Willowa
Zielona
Złota 
Źródlana 
Żabińskiego 
Wójtowa
Wieś
Ciupków
Daszyńskiego
Dolnej Wsi 
Ficka
Głowackiego 
Goplany 
Jondy 
Ku Dołom 
Św. Ludwika 
Nowy Świat 
Orkana 
Południowa 
Słoneczna
Słowackiego 
Wieczorka 
Wójtowska 

REJON I - Remondis Gliwice 
REJON II - Remondis Gliwice 
REJON III - FHPU ANKA Aniela Balcer 

REJON IV - Remondis Gliwice 
REJON V - ZU Konserwacja Terenów Zielonych

Jacek Wieczorek 

REJON VI - ZU Konserwacja Terenów Zielonych
Jacek Wieczorek

REJON VII - Remondis Gliwice 
REJON VIII - 2B Krzysztof Balcer

REJON IX - Remondis Gliwice 
REJON X - Firma Usługowa SEBCIO 

Zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta
Gliwice prowadzą następujące firmy: 

Trynek
Asnyka 
Bardowskiego 
Dzierżona
Fornalskiej 
Gwarków 
Hanki Sawickiej
Hibnera 
Jasna 
Jasińskiego 
Kilińskiego 
Kochanowskiego 
Kościuszki 
Kniewskiego 
Krasickiego 
Kunickiego 
Liliowa 
Lotnikow 
Młodych Patriotow
Nowa 
Toruńska (do Bojkow-
skiej) 
Ossowskiego 
Piastowska 
Pietrusińskiego 
Równa 
Rutkowskiego
Rydygiera 

Sobótki 
Solskiego
Szarych Szeregów 
Zubrzyckiego
ZWM 
Żwirki i Wigury 
Sikornik
Bajana 
Bekasa 
Biegusa 
Cyraneczki 
Czajki 
Czapli 
Derkacza
Drozdów 
Gipsowa
Jaskółcza
Kokoszki 
Kormoranów 
Kosów
(do Nowego Światu) 
Krucza 
Marzanki
Mewy 
Olchowa
Opawska 
Perkoza 
Pliszki 

Rybitwy 
Rybnicka 
Sikornik
Skowrończa 
Ustroń 
Wilgi 
Ziębia
Zimorodka 
Żurawia 
Bojków
Bojkowska 
Dożynkowa 
Glebowa 
Jęczmienna
Knurowska 
Kopalniana 
Łąkowa 
Łanowa
Miodowa
Parkowa 
Plonowa 
Ratowników Górniczych 
Rolników
Sienna 
Snopowa 
Warzywna 
Żytnia 

DK88, Długość drogi 21 361,0   DK-88  DK-88- Zjazdy i rozjazdy

Remondis Gliwice, 
44-100 Gliwice, ul. Kaszubska 2

tel. 32-231 08 58 wew. 210 lub 232 

Łabędy
Batorego 
Broniewskiego 
Chatka Puchatka 
Ciołkowskiego 
Fiołkowa
Gałczyńskiego
Gorkiego 
Grudnia 15-ego 
Kosmonautów
Kownackiej 
Krasinskiego
Kruczkowskiego 
Lipca 22-ego 
Literatów
Łabędzka 
Majakowskiego 
Makuszynskiego 
Marksa
Morcinka 
Narcyzów
Narutowicza 
Niemcewicza 
Ossolińskich 
Olimpijska 
Partyzantów 
Piaskowa 
Poezji 
Przyszowska 
Pułaskiego
Radosna
Rejtana
Rodzinna
Różana 
Róży Luksemburg
Sojki 
Starogliwicka 
Szenwalda 
Tęczowa 
Tuwima 
Waryńskiego
Wazów 
Wieniawskiego 
Wolności
Wrzosowa 
Czołgowa 
Zakątek Leśny 

Zapolskiej 
Zygmuntowska 
Żeleńskiego-Boya 
Chrobrego 
Fabryczna 
Główna 
Jagiełły 
Jaracza 
Kanałowa 
Klasztorna
Kraszewskiego 
Kwiatowa
Mechanikow 
Metalowców
Miła
Murarska 
Nad Kanałem
Nałkowskiej 
Niepaszycka 
Oświęcimska 
Piękna 
Plac Niepodległości 
Podmokła 
Pokoju
Pszenna
Radosna 
Rzeczycka 
Spokojna 
Staromiejska 
Strzelców Bytomskich 
Wasilewskiej 
Wierzbowa 
Wiosenna 
Wspólna 
Zacisze 
Zamkowa 
Zawadzkiego
Zielińskiego
Czechowice
Borówkowa 
Grzybowa 
Jagodowa 
Kolejowa 
Nad Łąkami 
Strażacka
Obwodnica Ziemięcickiej 
Ziemięcicka 

Kopernika
Andromedy 
Bereniki 
Centaura
Darz Bór 
Gajowa 
Galaktyki (odcinek)
Gwiazdy Polarnej 
Jowisza 
Kniejowa 
Las Łabedzki 
Oriona 
Perseusza 
Pionierów 
Pod Borem
Saturna 
Syriusza 
Świerkowa
Wielkiej Niedźwiedzicy 
Szobiszowice
Cechowa 
Domańskiego 
Dubois 
Dworska
Dziewanny 
Jana Śliwki
Kasztanowa 
Konopnickiej
Kotlarska
Kowalska 
Nad Torami 
Noakowskiego
Owczarska 
Powroźnicza 
Przemysłowa 
Przy Tamie 
Sienkiewicza 
Szobiszowicka 
Ślusarska 
Św. Urbana 
Św.Małgorzaty 
Toszecka 
Uszczyka 
Wiertnicza 
Zbożowa 
 

FHPU ANKA Aniela Balcer 
44-151 Gliwice, ul. Daszyńskiego 449 

tel./fax032-234 80 05
koordynator - K. Balcer 606 114 206 

Stare miasto
Bankowa 
Barlickiego 
Basztowa 
Bednarska 
Berbeckiego 
Białej Bramy 
Bytomska 
Chudoby 
Dolnych Wałów
Fredry 
Górne Wały 
Grodowa 
Gruszczyńskiego 
Kaczyniec 
Kościelna 
Krótka 
Krupnicza
Matejki 
Mleczna 
Młyńska 
Plac Inwalidów Wojen-
nych
Plac Mleczny 
Plac Wszystkich Świętych 
Plebańska
Pod Murami 
Przy Raciborskiej Bramie 
Raciborska
Studzienna 

Szkolna 
Średnia 
Tkacka
Wodna 
Wysoka 
Zwycięstwa 
Centrum
Boh. Getta Warszawskiego 
Dworcowa 
Jana Pawła II
Na Piasku 
Okopowa
Plac Piastów 
Św. Barbary 
Nowe miasto
Bolesława Śmiałego 
Chopina 
Damrota
Długa 
Długosza 
Bałtycka 
Helska 
Husarska 
Karola Miarki 
Karolinki 
Kazimierza Wielkiego 
Korfantego 
Kosynierów 
Kozłowska 

Królowej Bony 
Lelewela 
Ligonia 
Lompy 
Łokietka 
Malinowskiego 
Mała 
Mickiewicza 
Mieszka
Na Skarpie 
Na Wzgórzu 
Norwida 
Oleśnickiego 
Orzeszkowej 
Płowiecka 
Prusa 
Puszkina 
Racławicka
Radiowa 
Skargi 
Sobieskiego
Sowińskiego 
Stalmacha 
Szczecińska 
Świętokrzyska 
Ułańska 
Zawiszy Czarnego
Ziemowita
Zygmunta Starego 

Żerniki
Chałubińskiego 
Czerskiego 
Domeyki 
Dybowskiego 
Elsnera 
Gdyńska 
Kadłubka 
Kurpiowska 
Kuźnicka
Legnicka 
Łowicka
Łukasiewicza 
Małopolska
Mazowiecka 
Na Łuku
Noworoczna 
Olszewskiego 
Omańkowskiej 
Paska 
Rogozińskiego 
Sołtysa
Stepowa 
Sylwestrowa 
Szymanowskiego
Śląska
Śniadeckich 
Świętego Huberta 
Strzeleckiego 
Warmińska 
Wielkanocna 
Wielkopolska 
Wigilijna
Żernicka 
Szobiszowice
Batalionu Kosynierów 

Bażancia 
Bernardyńska
Bończyka 
Bzów 
Chełmońskiego
Cieszyńska 
Fałata 
Floriańska
Folwarczna 
Graniczna
Grottgera 
Harcerska 
Jabłoni 
Jałowcowa 
Kłosista 
Ligocka 
Lisia
Polna 
Lubliniecka 
Malczewskiego 
Michałowskiego 
Myśliwska
Na Miedzy 
Obrońców Westerplatte 
Ogrodowa 
Orląt Śląskich
Orzechowa 
Paderewskiego 
Patrolowa
Przydrożna
Sarnia 
Sokoła
Strzelnicza
Sztabu Powstańczego
Św. Wojciecha 
Wiśniowa 
Wita Stwosza 

Zajęcza 
Szobiszowice las
Bluszczowa 
Czeremchowa
Rostka 
Zajączka 
Jarzębinowa 
Kalinowa
Kolejarzy 
Koraszewskiego
Kossaka 
Kruszynowa 
Leszczynowa 
Leśna 
Malinowa 
Na Zbiegu 
Podlesie 
Porzeczkowa 
Przyniczyńskiego
Rogera 
Skowrońskiego 
Tarninowa 
Witkiewicza 
Warszawska

Centrum
Andrzeja Św. 
Arkońska
Częstochowska 
Dunikowskiego 
Gierymskiego 
Gorzołki
Kłodnicka
Kolberga 
Libelta
Rolna 
Marka Św. 
Mastalerza
Mitręgi 
Moniuszki
Nasyp 
Piramowicza 

Piwna 
Świętojańska 
Tarnogórska 
Udzieli 
Wrocławska 
Waliszewskiego
Politechnika
Akademicka 
Banacha
Dojazdowa 
Jacka Św.
Jasnogórska 
Kaszubska 
Konarskiego 
Wyszyńskiego 
Bolesława Krzywoustego 
Lutycka 

Łużycka
Marcina Strzody
Mikołowska
Nadrzeczna 
Okrężna 
Orlickiego 
Panewnicka 
Piłsudzkiego Plac 
Portowa 
Powstańców Warszawy
Pszczyńska 
Płażyńskiego 
Skłodowskiej 
Wybrzeże Armii Krajowej 
Wybrzeże Wojska Polskiego
Zimnej Wody 

Zachodnia
BRZEŹINKA

WILCZE
GARDŁO

ZU Konserwacja Terenów Zielonych
Jacek Wieczorek 

41-933 Bytom, ul. Łokietka 4 
Dyspozytora Akcji zima 322 892 450/606 409 080 
Koordynator - J. Wojciechowski tel. 501 269 162



Sośnica
Beskidzka 
Bieszczadzka 
Błonie
Bracka 
Ceglarska
Chodźki
Cicha 
Cmentarna
Dolna
Drzymały 
Dzionkarzy 
Gankowa 
Bema 
Głogowska 
Goduli 
Górna 
Górników
Gromadzka 
Jedności 
Jesienna 
Karpacka 
Kasprowicza 
Klonowa 
Korczoka
Stabika 
Kujawska
Limanowskiego
Reja
Młodego Górnika
Łącznik pomiędzy Wiślaną
i Jesienną 
Młodzieżowa
Na Filarze 
Nadbrzeżna
Niedurnego 
Odrowążów
Pocztowa 
Poznańska 
Przyszłości 
Pusta 

Reymonta
Rymera 
Samotna 
Sikorskiego 
Skarbnika
Sołtysia 
Staszica 
Sudecka
Szczęść Boże 
Sztygarska 
Szybowa
Św. Józefa 
Św. Michała 
Tatrzańska
Tylna 
Wawelska 
Wielicka 
Wiślana 
Wschodnia 
Zawodna
Związkowa 
Żeromskiego 
Politechnika
Baildona 
Błogosławionego Czesława 
Chałupnicza 
Franciszkańska 
Gdańska 
Hutnicza 
Jagiellońska 
Królewskiej Tamy 
Królowej Jadwigi 
Krzywa 
Modrzejewskiej 
Odlewników
Olszynki
Paulińska 
Robotnicza 
Sportowa
Szara 
Szczepanowskiego

Św. Anny 
Św. Cecylii 
Św. Katarzyny
Wincentego Pola 
Zabrska
Zatorze
Akacjowa
Bieńka Horsta 
Brzozowa 
Chodkiewicza 
Czarnieckiego 
Chorzowska 
Dąbrowskiego
Dębowa 
Grabowa
Idy 
Gajdy 
Jaworowa 
Jesionowa
Jodłowa 
Kapliczna 
Krakusa 
Lindego 
Lipowa 
Młodego Hutnika
Nad Bytomką
Okrzei
Opolska 
Poniatowskiego
Św. Bronisławy
Św. Elżbiety 
Targowa 
Topolowa
Towarowa 
Traugutta 
Wolskiego
Wróblewskiego
Wujka Jakuba 
Żółkiewskiego 

2B Krzysztof Balcer 
44-100 Gliwice, ul. Ligonia 37/3A 

Tel./fax 322 348 005 
koordynator - K. Balcer 606 114 206
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CZECHOWICE

SOŚNICA

ŻERNIKI

ZATORZE

os. KOPERNIKA

os. POLITECHNIKA

ŁABĘDY

ŚRÓDMIEŚCIE

SZOBISZOWICE

TRYNEK

BOJKÓW

SIKORNIK

OBROŃCÓW
POKOJU

WOJSKA
POLSKIEGO

STARE
GLIWICE

BRZEŹINKA

OSTROPA

WILCZE
GARDŁO

WÓJTOWA
WIEŚ LIGOTA

ZABRSKA
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Jak ocenia Pan gliwickie spotkanie
Polska – Niemcy? Mamy powody
do zadowolenia — Polacy na
własnym terenie ograli mocną
ekipę Niemców.
Jerzy Engel ▪ Ten mecz trzeba
przede wszystkim rozpatrywać
w innych kategoriach niż tylko te

sportowe. Zacząć trzeba do tego,
że była fantastyczna oprawa. Na
stadionach jak ten w Gliwicach
z przyjemnością ogląda się grę
takich drużyn do lat dwudziestu
w obecności kilku tysięcy kibiców,
którzy zachowywali się w fanta-
styczny sposób. W końcówce do-
dali rzeczywiście wiele sił i energii
piłkarzom. Naprawdę z wielką
przyjemnością oglądało się to
spotkanie do ostatniego gwizdka
sędziego. Także od tego trzeba

było zacząć. Gratulacje dla wszyst-
kich, którzy dołożyli cegiełkę do
tego, aby taki obiekt powstał. Dru-
ga sprawa to nasza reprezentacja.
Każdego roku, rocznik U-20 wy-
stępuje w Turnieju Czterech Na-
rodów i powiedziałbym, że jest
to kadra selekcyjna. Chłopcy ogry-
wają się, nabierają doświadczenia,
tak jak dzisiaj w starciu z zawsze
świetnie zorganizowanym zespo-
łem niemieckim. Niemcy, orga-
nizacyjnie byli dzisiaj lepsi, ale
u nas widziałem indywidualności.
Jest kilku zawodników, którzy ro-
kują bardzo dobre nadzieje na
przyszłość, mogą przeskoczyć pew-
ne etapy szkolenia i dostać się
wkrótce do pierwszej drużyny.
Przypomnę, że tacy gracze jak
Wszołek, Teodorczyk, których wi-
dzimy w kadrze, właśnie w tym
roczniku złapali potrzebne do-
świadczenie.

W Polsce panowało przekonanie,
że zawodnik 23, 24-letni jest wciąż
młody i perspektywiczny, tymcza-
sem na Zachodzie do tego miana
pretendują piłkarze kilka lat młodsi. 
▪ Oczywiście. W tym roku, mamy
wyjątkowy boom na młodych pił-
karzy, którzy grają w Ekstraklasie.
Pomógł przepis PZPN-u, naka-
zujący grę młodych zawodników
na boiskach Ekstraklasy i I ligi.
Zapis udrożnił im drogę do kariery.
Wreszcie finanse, które wymogły
na klubach zaniechanie poszuki-
wań za granicą i skupienie się na
rodzimym podwórku. Ci młodzi
gracze pokazują się ze znakomitej
strony na boiskach Ekstraklasy.
Mógłbym w każdym klubie wy-
mienić zawodników 17, 18, 19, 20-
letnich, tych co regularnie wystę-
pują, zdobywają bramki, wyróż-
niają się. Jest naprawdę świetna
fala młodzieży w naszym kraju.

Czy nie jest tak, że niektórych pił-
karzy zbyt szybko skazuje się na
wielką karierę i wywierane na
nich obciążenie tak naprawdę nie
pozwala im się rozwijać?
▪ To nie jest tylko nieszczęście

mediów... podam przykład Mi-
lika, który jest oferowany chyba
wszystkim klubom Europy. I to
jest prawdziwe nieszczęście, po-
nieważ nie wpływa to korzystnie
na samego zawodnika i ta presja,
którą odczuwa na swoich bar-
kach, może go przerosnąć. Po-
patrzymy, ilu młodych wyjeżdża
za granicę, potem wracają do
Polski, muszą się odbudować.
Jesteśmy w Gliwicach, do któ-
rych prosto z kadry C Realu
Madryt wrócił Kamil Glik, rów-
nież po odbudowanie formy. Po-
trzeba kilku lat, żeby dojść do
takiej dyspozycji, w jakiej zawsze
chcielibyśmy go oglądać. Jeżeli
dalej będzie prowadzona „ra-
bunkowa” gospodarka naszymi
talentami to niestety będziemy
mieli duże kłopoty.

Jakie wrażenie wywarł na Panu
grający przeciwko Niemcom bram-
karz Jakub Szumski, broniący na
co dzień barwach Piasta Gliwice?
▪ Przy pierwszej bramce trochę

się pogubił. Najpierw bardzo ład-
nie bo obronił, a później dostał
piłkę między nogi w miejscu, w
którym się poprawnie ustawił do
obrony kolejnego uderzenia. Od-
chodząc od tej sytuacji, jest to za-
wodnik, mający w sobie potencjał,
sporą dawkę talentu. Tylko musi
systematycznie stawać między
słupkami. Golkiper, który nie gra
ma zdecydowanie gorzej niż za-
wodnik z pola. Widać w nim tro-
chę braków regularnego grania,
ale z pewnością jest to talent 
i warto mu się przyglądać.

Pojedynek zgromadził na trybu-
nach ponad 3,5 tysiąca widzów.
Jak na mecz reprezentacji i rangi
towarzyskiej to spora frekwencja.
▪ Można być tylko mile zasko-

czonym, chociaż takie obiekty
przyciągają widzów. Widać tutaj
dbałość o każdego fana, który
może obejrzeć spotkanie w na-
prawdę komfortowych warun-
kach. Dzisiejsze zachowanie ki-
biców było wzorowe i to trzeba
podkreślać. Na naszych stadio-
nach takie zachowanie powinno
być właśnie wzorem do naślado-
wania.

Czy pozytywny odbiór tego meczu
sprawi, że Polski Związek Piłki
Nożnej będzie miał na uwadze
stadion w Gliwicach przy wyborze
kolejnych obiektów na spotkania
kadry?
▪ Oczywiście. Jestem osobą, która
proponuje miejsca i cieszę się
bardzo, że przyjechałem do Gliwic
obejrzeć to piłkarskie widowisko.
Z wielką przyjemnością zorgani-
zujemy tutaj kolejny mecz, nawet
wyższego rocznika reprezentacji.

Kończąc temat pojedynku, gdyby
miał Pan skomentować zespół
Piasta Gliwice? Beniaminka Eks-
traklasy, który - wbrew przedse-
zonowym opiniom - poczyna sobie
nieźle w najwyższej klasie roz-
grywkowej w Polsce.
▪ Mówiłem już w mediach, że

lubię Piasta za jedną ważną rzecz
— gra futbol na „tak”. Taki futbol,
który ja preferowałem, tzn. ofen-
sywny, zorientowany na zdoby-
wanie bramek. Pozostaje się cie-
szyć, iż taki „świeżutki” zespół
idzie do przodu i radzi sobie
w Ekstraklasie.

Dziękuję za rozmowę

Postaci Jerzego Engela nie trzeba specjalnie przedstawiać kibicom
futbolu w Polsce — piłkarz, trener  i wieloletni działacz piłkarski.
Będąc selekcjonerem reprezentacji Polski wywalczył pierwszy od
szesnastu lat awans do finałów mistrzostw świata. Jerzy Engel
należał do grona specjalnych gości, którzy przybyli na Stadion
Miejski w Gliwicach obejrzeć na żywo spotkanie U-20: Polska –
Niemcy. Zapraszamy do lektury wywiadu z byłym trenerem na-
rodowej kadry.

Podbeskidzie przed spotkaniem z Piastem
znajdowało się w strefie spadkowej.
Bielszczanie liczyli, że pojedynek z gli-
wicką jedenastką będzie szansą na po-
prawienie swojej pozycji w tabeli. Od
pierwszego gwizdka sędziego, goście po-
stawili twarde warunki, nie pozwalając
niebiesko-czerwonym na pełne wyko-
rzystanie swojej ofensywnej siły. Mimo
starań obu ekip, po 45. minutach gry na
tablicy widniał bezbramkowy rezultat.
Obraz gry zmienił się po zmianie stron.
Podopieczni Marcina Brosza zaczęli prze-
łamywać szyki obronne „Górali”, stwa-

rzając bramkowe okazji. Brakowało jed-
nak skuteczności i strzelecką niemoc
przełamał dopiero w 82. minucie Ruben
Jurado, pokonując głową Zająca. Wynik
już do końca nie uległ zmianie i po ostat-
nim gongu arbitra to piłkarze z Gliwic
unieśli wysoko ręce w geście zwycięstwa.
Prawdziwym bohaterem spotkania był
Dariusz Trela, bramkarz Piasta Gliwice.
Nie raz wyszedł zwycięsko z sytuacji
sam na sam. Brawa należą się również
Pawłowi Oleksemu za wybicie piłki
z bramki.

Jerzy Engel chwali kibiców i stadion w Gliwicach
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Piast wygrywa
Ruben zdobywa bramkę na wagę trzech punktów
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To kolejny recital Mi-
chała Bajora promujący
jednocześnie nowy, po-
dwójny album z pio-
senkami francuskimi
(17-ta płyta w karierze
fonograficznej). Od
wielu lat publiczność
Michała Bajora prosiła
o taką płytę i taki koncert.
MMichał wychował się na
piosenkach znad Sekwany.
W roku 1984 Wojciech Mły-
narski rozwinął te zaitere-
sowania i postawił kropkę
nad „i” drogi estradowej ar-
tysty. Zaprosił aktora do
spektaklu muzycznego pt.
„Brel” w warszawskim teat-
rze Ateneum.
Spektakl stał się wielkim
wydarzeniem, a Bajor został
okrzyknięty (przez publicz-
ność i krytykę) następcą
takich bardów francuskich
jak Charles Aznavour, czy

Gilbert Becaud.
MOd tego momentu aktor
i piosenkarz poświęcił się
prawie całkowicie karierze
związanej z muzyką. Stwo-
rzył swój własny teatr pio-
senki podróżując po kraju
i świecie z wieloma recita-
lami. Od 25 lat piszą dla
niego najlepsi polscy kom-
pozytorzy i autorzy tekstów,
a piosenek tych jest już kil-
kaset. Artysta zaśpiewa pio-
senki z repertuaru takich
znakomitości muzycznych
jak min. Edith Piaf, Charles
Aznavour, Yves Montand,
Gilbert Becaud, czy Garou.

Wszystkie w tłuma-
czeniach mistrza Woj-
ciecha Młynarskiego
i stylowych aranża-
cjach Wojciecha Bor-
kowskiego. Opowie
również historie zwią-
zane z wykonawcami

i śpiewanymi piosenkami.
Artyście towarzyszy kilkuo-
sobowy zespół muzyczny.
Zapraszamy na wieczór pio-
senek lirycznych, melodyj-
nych, dramatycznych i ko-
mediowych. „Od Piaf do
Garou”- recital piosenek
francuskich w tłumaczeniu
Wojciecha Młynarskiego.

Od Piaf do Garou

„Marzenia (z) betonu . Co-
dzienność w latach 70 na
Górnym Śląsku" jest spoj-
rzeniem na szeroko pojęte
życie codzienne w latach
70. XX wieku na terenie
ówczesnego województwa
katowickiego. To próba
przybliżenia realiów tzw.
dekady gierkowskiej -
okresu, kiedy u sterów
władzy zasiadał Edward
Gierek. Okres sprawowa-
nia przez niego rządów,
nazywany czasem „bigo-
sowym socjalizmem", po-
czątkowo charakteryzował
się dynamicznym wzros-
tem gospodarczym, by za-
kończyć się wieloaspekto-
wym kryzysem politycz-
no–gospodarczym – wy-
jaśniają kuratorzy wysta-

wy, Robert Ciupa, Bogu-
sław Tracz i Mikołaj Ratka. 
„Marzenia (z) betonu"
opierają się przede wszyst-
kim na fotografiach do-
kumentujących charakte-
rystyczne aspekty życia w
dekadzie lat siedemdzie-
siątych – od świąt i ofi-
cjalnych uroczystości pań-
stwowych, przez najważ-
niejsze zagadnienia gos-
podarcze i oświatowe, po
rozrywkę i spędzanie czasu
wolnego.
Wystawie w Willi Caro to-
warzyszy plenerowa eks-
pozycja – "Gliwice w
obiektywie Jana Suchana",
którą od 19 listopada oglą-
dać będzie można na gli-
wickim Rynku. Prezentuje
ona wyłącznie fotografie

reportażowe z Gliwic i jest
swego rodzaju lokalnym
dopełnieniem „Marzeń (z)
betonu” poświęconych ca-
łemu województwu kato-
wickiemu. Zdjęcia, które
zobaczymy na Rynku wy-
konał Jan Suchan, legenda
śląskich fotografów – Mu-
zeum w Gliwicach udo-
stępnił je jego syn, Miko-
łaj.
Kolejnym elementem to-
warzyszącym „Marzeniom
(z) betonu…" będą ban-
nery na ogrodzeniu Willi
Caro, prezentujące plakaty
z lat siedemdziesiątych
o tematyce propagandowej
i reklamowej. Wystawa
czynna od 23 listopada
2012 do stycznia 2013 r.

Beton, nie „Miś”
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23 listopada 2012, Willa Caro, godz. 16.30
Wernisaż „Marzenia (z) betonu.

Codzienność w latach 70 na Górnym Śląsku"

Wbrew dzisiejszej modzie na PRL, która redukuje go do kilku torpornych
gadżetów, paru scen z filmów Bareji i saturatora - wystawa w Willi Caro
nie ma być wycieczką do świata zabawnych i niegroźnych absurdów. „Ma-
rzenia (z) betonu. Codzienność w latach 70 na Górnym Śląsku" to próba
pokazania rzeczywistości bigosowego socjalizmu bez różowych okularów,
które kiedyś nakładała nam gierkowska propaganda, a współcześnie -
kultura masowa. Otwarcie wystawy odbędzie się w piątek, 23 listopada,
o godzinie 16.30.

O codzienności lat 70 na Górnym Śląsku

Wjęzyku potocz-
nym zdarza
nam się słyszeć

sformułowania typu: „film
oparty na faktach auten-
tycznych”, „cofać się do
tyłu”, „spadać w dół” czy
„błędna pomyłka”. Są to
tzw. pleonazmy (popular-
nie zwane „masłem ma-
ślanym”), czyli wypowie-
dzi, w których oba jej czło-
ny zawierają te same treści.
Są one błędne z racji tego,
że nie uszczegóławiają
przekazu, a jedynie nie-
potrzebnie go rozbudowu-
ją. Zaliczane są do błędów
logiczno – językowych.
Dlaczego zdarza nam się

używać takich sformuło-
wań? Głównym powodem
jest zapewne chęć podkre-
ślenia znaczenia wypowie-
dzi. Wydaje się, że jeśli
powiemy „to jest fakt au-
tentyczny”, a nie po prostu
„fakt”, nasz odbiorca lepiej
zrozumie istotę naszego
przekazu. Tymczasem wie-
my, że autentyczność za-
wiera sięw samym słowie
„fakt”. Nie ma faktu, który
nie byłby autentyczny. Po-
dobnie jak każde masło
jest maślane, a szklanka,
jak sama nazwa wskazuje,
jest wykonana ze szkła,
a więc „szklana”.

Jak łatwo zorientować
się czy dane wyrażenie jest
pleonazmem? Wystarczy
przyjrzeć się jego kon-

strukcji. Dlaczego niepo-
prawnie jest powiedzieć
„cofać się do tyłu”? Ponie-
waż „cofanie się” zakłada
ruch do tyłu. Niepotrzebne
jest dodatkowe określenie
„do tyłu”. Wystarczy po-
wiedzieć „cofać się”. Po-
dobnie jest ze sformuło-
waniem „spadać w dół”.
Tutaj także pierwszy człon
wypowiedzi jest wystar-
czający. Nie można bo-
wiem spadać do góry. Gdy
powiemy po prostu „spa-
dać” z pewnością nasz roz-
mówca poprawnie zrozu-
mie komunikat i odczyta
nasz przekaz. Zapamiętaj-
my – wystarczy „cofać się”,
„fakt”, „spadać”, „pomył-
ka”, „masło”, „szklanka”.

POLSKI 
JĘZYK
trudny język
Każdy fakt jest autentyczny

Magdalena Markowicz

�

12.12.2012 r.

godz. 19:00

glam.me to wyjątkowa przy-
stań dla fanek dobrych kos-
metyków i rewelacyjnych cen
na gliwickiej mapie sklepów
drogeryjnych. Cóż jest takiego
wyjątkowego w tym małym
stoisku w gliwickim Tesco?
Otóż to, że oferuje ono sta-
rannie wyselekcjonowane kos-
metyczne hity, wyłącznie naj-
lepszych polskich marek, któ-

rych nie znajdziecie w popu-
larnych sieciówkach. 
glam.me, to miejsce, gdzie
można nabyć kosmetyki takich
marek jak Hean, Simple Beau-
ty oraz Celia i Glazel Visage
(produkty dla profesjonalistek
w niespotykanych nigdzie in-
dziej cenach) oraz akcesoria
do makijażu twarzy i pielęg-
nacji dłoni marki Top Choise. 

Prawdziwa
wyspa
skarbów!



str. 2 dzisiajwgliwicach.pl dzisiajwgliwicach.pl dzisiajwgliwicach.pl dzisiajwgliwicach.pl dzisiajwgliwicach.pl

Redaktor naczelny:
Marek Morawiak
naczelny@dzisiajwgliwicach.pl
Wydawca:
Dzisiaj w Gliwicach 
Wydawnictwo Prasowe
Marek Morawiak

44-100 Gliwice, 
ul. Górnych Wałów 52/13
Druk:
Polskapresse Sp. z o.o.
Sosnowiec, 
ul. Baczyńskiego 25A
Nakład: 25 000 egz.

Redakcja zastrzega sobie
prawo do edycji nadesłanych
tekstów.
Wydawca nie ponosi odpowie-
dzialności za treść otrzymanych
reklam i ogłoszeń.  

Horoskop

Pouczenia i mandaty
Podsumowanie akcji "Pieszy"
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REKLAMA

Policjanci z gliwickiej drogówki prze-
prowadzili akcję NURD.

Jej celem była poprawa bezpieczeństwa pie-
szych użytkowników dróg. Nie obyło się już
bez pouczeń i mandatów, również dla kie-
rowców, którzy dopuścili się wykroczeń wobec
pieszych. Wtorkowa akcja NURD (niechro-
niony uczestnik ruchu drogowego) trwała
do późnego wieczora. W czasie porannego
nasilenia ruchu aż 15 osób ukarano manda-

tami za przechodzenie przez ulicę w miejscach
niedozwolonych i za wejście na jezdnię na
czerwonym świetle. 

Jesienią wzrasta liczba potrąceń pieszych.
Pokazały to ostatnie dni: jezdnia była sucha,
nagle spadł deszcz i zrobiło się ślisko. Taka
pogoda sprawia, że zarówno kierowcy, jak i
piesi mają spowolniony czas reakcji. Dlatego
ważnym jest, by w tym okresie zachowywać
jak największą ostrożność i pamiętać o ogra-

niczonym zaufaniu wobec innych użytkow-
ników ruchu.

Przykładem obrazującym, do jakich zdarzeń
może dochodzić na drodze, niech będzie wy-
padek, do jakiego doszło w poniedziałek
o godzinie 17.45 na ul. Tarnogórskiej. 21-
letnia kobieta kierując oplem corsą potrąciła
przejeżdżającego przez jezdnię na rolkach
11-letniego chłopca. Dziecko doznało obrażeń
i trafiło do szpitala

www.dzisiajwgliwicach.pl

Największy nakład
w Gliwicach. Co piąty
gliwiczanin w wieku
produkcyjnym dostaje
naszą gazetę!
www.reklamawgliwicach.pl

11 listopada około godziny 18.40
na ul. Zabrskiej, cztery gliwiczanki
zaplanowały, że napadną na pierw-
szą napotkaną osobę. Pech chciał,
że padło na 32-letnią rowerzystkę,
która niczego nieświadoma prze-
jeżdżała przez okolicę. Agresywne
kobiety zaczepiły rowerzystkę i za-
żądały oddania telefonu i roweru.
Kiedy spotkały się z odmową, zaczęły
kopać, bić i szarpać. Napadnięta
32-latka wykazała się sporą deter-
minacją i zdołała uciec czterooso-
bowemu „gangowi”.

Napadły i skopały
bezbronną kobietę

Za kratki trafiły cztery
agresywne, młode kobiety,
które dopuściły się brutalnego
roboju.Baran 21.03-20.04

Wszystko czego się podej-
miesz, zapewni Ci dodatkowy
przypływ gotówki. To dosko-
nały czas na zarabianie,
szczególnie ze względu na
zbliżający się czas świąt.

Byk 21.04-20.05
Spróbuj się zrelaksować i od-
robinę odpocząć. W przy-
szłym tygodniu czeka na Cie-
bie sporo spraw. Wszystko
idzie zgodnie z planem.

Bliźnięta 21.05-21.06
Pamiętaj, aby zachować spo-
kój nawet w najbardziej bez-
nadziejnych sytuacjach. Jeśli
będziesz trzymał nerwy na
wodzy, znajdziesz wyjście.

Rak 22.06-22.07
Uważaj na podpisywane
umowy. Ktoś spróbuje Cię
wykorzystać. Pośpiech jest
złym doradcą dlatego powi-
nieneś sprawdzić wszystko
dwa razy.

Lew 23.07-23.08
Szykują się niewielkie zmia-
ny, do których nie będziesz za
bardzo przekonany. Sprawi
to, że Twój zapał dotkliwie
spadnie, co nie wróży sukce-
sów.

Panna 24.08-22.09
Wybierz się ze znajomymi na
weekendową imprezę. Z pew-
nością taki wypad poprawi
Ci humor. Niezwykle służy Ci
aktywny odpoczynek, który
dodatkowo poprawi Twoją
odporność.

Waga 23.09-23.10
W tym tygodniu sfinalizujesz
projekt, który do tej pory na-
stręczał Ci problemu. Choć
nagroda za ciężką pracę nie
wydaje się szczególnie duża,
to jednak przyniesie Ci satys-
fakcję.

Skorpion 24.10-22.11
Koniec listopada zapowiada
leniwe przygotowania do
świąt. Spróbuj zaplanować
przyszłe prace tak, abyś szyb-
ko uporał się ze wszystkimi
obowiązkami.

Strzelec 23.11-21.12
Zapomnij o czekających
w tym tygodniu obowiązkach,
bo czeka Cię niezwykle zaska-
kujące spotkanie.

Koziorożec 22.12-20.01
Pozwól innym sobie pomóc,
a Ty zajmij się swoim zdro-
wiem. Mroźne poranki nad-
wątliły Twoją odporność, dla-
tego  aby zapobiec chorobie,
musisz o siebie zadbać.

Wodnik 21.01-19.02
Przeżyjesz teraz niezapom-
niane chwile, zwłaszcza, że
będą one spowodowane
przez obserwującą Cię już od
dawna pewną osobę. To bę-
dzie ciekawy tydzień.

Ryby 20.02-20.03
Nie tłumacz zaległości złym
nastrojem, bo po prostu opa-
nowało Cię lenistwo.  Choć
dobrze Ci zrobi chwila spoko-
ju, to jednak szybko musisz
wrócić do pełnych obrotów.

 Elżbieta
Jest osobą dystyngowaną, elegancką i pełną
klasy. Potrafi rozkazywać, w razie potrzeby
wykazując dużo sprytu. Na zewnątrz jest
istotą pełną majestatu, chodzącą z wysoko
uniesioną głową. 

 Paweł
Charakteryzuje się precyzyjnym umysłem,
prawie zawsze udaje mu się to, co zamierzył.
Jest cierpliwy, poświęca konieczną ilość
czasu na osiągnięcie wcześniej zamierzonego
celu.

 Faustyna
To kobieta ciepła, silna oraz zdecydowana.
Ma bogaty temperament i dużą fantazję.
Pragnie zgłębiać duszę ludzką, interesuje
ją psychologia. Ma zdolności literackie.

W poniedziałek
imieniny obchodzą 

REKLAMA

Napastniczki również
uciekły z miejsca napadu.
Na szczęście dzięki dobre-
mu rozeznaniu, policjanci
szybko złapali gliwiczanki.
Kobiety miały od 19 do 33
lat. Wszystkie usłyszały za-
rzuty usiłowania rozboju.
Grozi im 12 lat pozbawie-
nia wolności.


