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Czego�w�2012�roku�nau-
czył�się�Zygmunt�Fran-
kiewicz?
To tylko utrwalanie wiedzy,
potwierdzenie tego co wie-
działem wcześniej, czyli robić
swoje, wcześniej pytać, kon-
sultować a jak już się podej-
mie decyzję to ją realizować
nawet jeśli jest niepopularna.

wywiad z Prezydentem

Gliwic str 3

Noworoczne
postanowienia?
Nie zakładam takowych. Naj-
częściej większość jest na po-
kaz, a i tak z reguły nic z nich
nie wychodzi. Lepiej pracować
nad sobą lub postanowienia-
mi przez cały rok i stawiać
sobie wyzwania każdego dnia. 

wywiad z Przewodniczą-

cym Rady str 2

Pogoda

w�Gliwicach

Sobota, 19 bm. 
temp. -3°C |-4°C❂

Czwartek, 17    bm.
temp. -3°C |-5°C

Piątek, 18    bm.
temp. -2°C |-4°C

Wtorek, 15 bm.
temp. -2°C |-5°C

Środa, 16 bm.
temp. -2°C |-5°C  
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GLIWICKI LEW dla Grupy i3D ➽ str ❺

Ile biorą z miejskiej kasy gliwiccy radni?
Sprawdź na ➽ str ❼
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Politycy
kłócą się

tylko przed
kamerami?

Potrzebujący zostaną bez środków?

▪ Noworoczne postanowienia?
Nie zakładam takowych. Najczęściej większość
jest na pokaz, a i tak z reguły nic z nich nie wy-
chodzi. Lepiej pracować nad sobą lub posta-
nowieniami przez cały rok i stawiać sobie wy-
zwania każdego dnia. 

▪ A na przykład: „W tym roku zapanuję nad
radnymi”? Nie jest Pan zmęczony ciągłymi
kłótniami?

I tak, i nie. Liczyłem się z ostrą dyskusją,
sporami merytorycznymi. Nie liczyłem się z
aż taką agresją, nierzadko chamstwem, pomó-
wieniami, bezpodstawnie rzucanymi oskarże-
niami. Mnie to męczy. Mam wystarczająco
dużo zajęć, pracuję ciężko cały tydzień od po-
niedziałku do niedzieli, od wczesnych godzin
rannych do późnowieczornych i po prostu nie-
nawidzę marnowania czasu na bicie piany.
A to widzę niemal bez przerwy.

▪ To najlepiej dać dobry przykład, z kim się
Pan pogodził w Święta?

Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że nie jestem
agresywny i unikam sporów, preferując raczej
porozumienia. Oczywiście, często nie jest to
łatwe, zwłaszcza gdy dochodzi do konfliktu
swoich przekonań lub poglądów grupy, którą
się reprezentuje, z poglądami drugiej strony.
Ale myślę, że nie jestem z nikim tak skłócony,
bym w jakiś szczególny sposób musiał się
godzić. 

▪ Na mieście mówią, że Wygoda dogadał się
z Frankiewiczem.

Nie prowadzę, i nie mam takiego zamiaru,
personalnego sporu z prezydentem Frankie-
wiczem, co do dogadania, to mam nadzieję, że
jesteśmy na dobrej drodze do znalezienia takiej
płaszczyzny porozumienia, która pozwoli na
sprawne funkcjonowanie samorządu.

▪ Jest jakiś polityk „z drugiej strony
barykady”, którego Pan ceni?

Doceniam skuteczność prezydenta Frankiewicza
w kilkunastoletnim sprawowaniu władzy
w mieście – nie jest wbrew pozorom banalne
utrzymanie pełnienia urzędu przez kilka ka-
dencji z rzędu i świadczy o sporej umiejętności.
Cenię również zastępcę prezydenta, Piotra
Wieczorka, który nieraz jest dla mnie trudnym
„przeciwnikiem” w czasie obrad Rady Miejskiej.
Należy pamiętać, że niedocenianie drugiej stro-
ny świadczy o niskiej ocenie siebie samego
i nierzadko było przyczyną porażek.

▪ Czyli to prawda, że politycy kłócą się tylko
przed kamerami a potem idą razem do baru?

Przed kamerami politycy, i to różnego szczebla,
reprezentują swoje ugrupowania polityczne
i głoszone przez nie poglądy, z którymi idą do
wyborów. Oczywiście często stoją one w jas-
krawej sprzeczności wzajemnie pomiędzy po-
szczególnymi opcjami politycznymi. Ale każdy
polityk jest też człowiekiem – niedobrze jest,
gdy przenosi się poglądy polityczne na życie
osobiste. Dla mnie nie jest problemem usiąść
przy tym przysłowiowym piwie i porozmawiać
z oponentem. To jest wyraz szacunku dla dru-
giego człowieka. Oczywiście, pod warunkiem,
że walka polityczna nie narusza dóbr osobistych,
w takim wypadku nie widzę możliwości ja-
kiejkolwiek rozmowy z osobą, która mnie,
a nie moje poglądy, próbuje publicznie ośmie-
szyć lub poniżyć.

▪ Jak już pojdziecie na piwo, to o czym rozma-
wiacie z prezydentem Wieczorkiem?
O mieście, interesach, rodzinie?

Nie chciałbym, aby to pytanie oznaczało, że
wciąż chodzę z kimś na pogaduszki, by zwy-
czajnie nie ma na to czasu. W przypadku spot-
kań z prezydentem Wieczorkiem oczywiście
rozmawia się o mieście, ale nie tylko. Chociaż
nieraz różnimy się tu w poglądach, to nie prze-
kłada się to na jakość dyskusji, zwłaszcza, że
rozmawiamy o masie innych spraw, zresztą
bardzo ciekawie. Również dobrze rozmawia
mi się z innymi osobami, ja po prostu lubię
rozmawiać z ludźmi.

▪ Właściwie wszyscy kandydaci przed wybora-
mi mówią o dialogu, o słuchaniu każdej ze
stron, dlaczego więc Koalicja dla Gliwic
Zygmunta Frankiewicza nie ma przedstawi-
ciela w prezydium Rady, ani przewodniczą-
cego w żadnej z komisji? Stworzyliście bar-
dzo niedobry precedens.

To nie jest precedens, takie są, być może
niestety, reguły demokracji i decyzja większości.
Zapewniam, że jest tak w wielu gminach. Nie
ukrywam, że dobrym obyczajem jest, jeżeli
wszystkie wiodące ugrupowania są reprezen-
towane w prezydium. Ale pamiętać też należy
o specyficznej chwili, jaka miała miejsce dwa
lata temu, gdzie doszło do dość znaczącej
zmiany sytuacji politycznej w Radzie Miejskiej.
Realia się zmieniają, prezydium również może
zawsze ulec zmianie, podobnie jak i przewod-
nictwo w komisjach.

▪ Radnych Platformy było 10, Koalicji Fran-
kiewicza - 9.  Zwycięzca bierze wszystko?
To brzmi bardziej jak dyktatura niż demo-
kracja. 

Dyktatura to za mocno powiedzianie. Jak po-

wiedziałem wcześniej głosowanie było demo-
kratyczne, każdy radny głosuje zgodnie ze
swoimi poglądami i sumieniem.

▪ Co się stało, że przeszła uchwała o strefach
płatnego parkowania? Opozycja tyle mówiła
o kosztach, które poniosą mieszkańcy po
czym przyjęła projekt zakładający najwyższe
stawki.

Projekt nie zakładał najwyższych stawek, bądź-
my realistami, kwota 120 PLN rocznie za abo-
nament mieszkańca z pewnością nie jest bardzo
znaczącym wydatkiem, miała miejsce nawet
próba obniżenia stawki do 60 PLN, ale nie
zyskała akceptacji radnych. Początkowy nasz
spory opór budził brak pomysłu na przygoto-
wanie oznakowanych miejsc parkingowych
oraz spójnej koncepcji uporządkowania spraw
związanych z ruchem w mieście. Wydaje się
jednak, że na te rozwiązania przyjdzie czas,
natomiast w chwili obecnej palącym problemem
jest blokowanie miejsc parkingowych przez
przyjeżdżających z zewnątrz do centrum miasta
i co za tym idzie konieczność wymuszenia
rotacji. Pamiętać należy, że większość dużych
miast w Polsce wprowadziła już opłaty za par-
kowanie w centrum.

▪ Czy tzw. uchwała śmieciowa była tylko pre-
tekstem do przerwania sesji budżetowej, bę-
dziecie próbowali jeszcze zatrzymać budo-
wę Podium?

Nie mogę absolutnie potwierdzić, że tzw. uchwa-
ła śmieciowa była pretekstem do ogłoszenia
przerwy w sesji. Budziła ona dużo wątpliwości,
budzi zresztą nadal, stąd jej niepodjęcie wydaje
się najlepszym rozwiązaniem. W czasie przerwy
doszło do spotkania klubów radnych PO i PiS
z prezydentem Frankiewiczem i wiceprezyden-
tem Wieczorkiem, w trakcie którego wyjaśniono
część wątpliwości, pozostałe będą jeszcze
w najbliższych dniach dyskutowane. Zgodnie
z prawem, na podjęcie uchwały budżetowej
mamy czas do końca stycznia.

▪ Wyjaśniono wątpliwości? Dlaczego więc
Dominik Dragon zgłosił wniosek o przerwa-
nie sesji?

Przypominam, że wniosek o przerwanie sesji
został złożony 13 grudnia, a ja mówię o dyskusji
nad wątpliwościami w czasie sesji 19 grudnia.
Raczył Pan pewnie zauważyć, że po tej dyskusji
dalsza część tej sesji, jak i ciągu dalszego prze-
rwanej sesji w dniu następnym, 20 grudnia,
przebiegła  szybko i gładko.

▪ Pytałem o przerwaną sesję. Jest Pan wciąż
związany biznesowo z Jackiem Krzyżanow-

skim i spółką DAKO?
Z panem Jackiem Krzyżanowskim nie jestem
związany biznesowo, tym bardziej ze spółką
DAKO. Nie wiem, skąd te uporczywie rozpo-
wszechniane tezy. Znamy się natomiast pry-
watnie od kilku lat. Podjęliśmy przed ponad
dwoma laty próbę uruchomienia w Zakopanem
przychodni onkologicznej przez spółkę DA-
KOMED 2 - całkowicie nowy, niezależny, po-
wołany dla tego celu podmiot, jednak swoją
działalność zakończyła ona z końcem ubiegłego
roku. Brak rentowności. W chwili obecnej jes-
tem tylko pracownikiem etatowym, na etacie
konsultanta w szpitalu publicznym chorób
płuc w Zakopanem. Aby uciąć dalsze dywagacje
na ten temat – z tytułu działalności w DAKO-
MED2 w całym okresie jej trwania nie zarobiłem
ani jednej złotówki, co zresztą znajdzie swoje
odzwierciedlenie w oświadczeniu majątko-
wym.

▪ W świetle ostatnich rewelacji dot. m.in.
PRUiM uważa Pan, że prezydent powinien
ingerować w działalność spółek z udziałem
miasta?

Musimy pamiętać, że m.in. PRUiM jest spół-
ką komunalną, która winna kierować się
przepisami kodeksu spółek handlowych. Mó-
wią one w dużym skrócie, że spółką zarządza
zarząd wybrany przez radę nadzorczą, tę z ko-
lei powołują właściciele (akcjonariusze). Tak,
że bezpośrednia, prosta ingerencja prezyden-
ta miasta w działalność spółki, jako jedynego
przedstawiciela właściciela (miasta) nie jest
możliwa, bo musi przebiegać zgodnie ze
wspomnianym kodeksem spółek handlo-
wych. Właściciel (w tym przypadku jego
przedstawiciel, czyli prezydent) może jedy-
nie i to tez w granicach określonych prawem
ingerować w skład rady nadzorczej (powołać,
odwołać, zmienić członków). Bezpośrednia
ingerencja w działalność zarządu nie jest
możliwa.

▪ Dziękuję za rozmowę
Dziękuję

Rozmawiał

Marek�Morawiak

Wywiad z Przewodniczącym Rady Miejskiej
Zbigniewem Wygodą 
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Robię swoje ...

▪ Człowiek uczy się całe życie, czego w 2012
roku nauczył się Zygmunt Frankiewicz?

To tylko utrwalanie wiedzy, potwierdzenie
tego co wiedziałem wcześniej, czyli robić swoje,
wcześniej pytać, konsultować a jak już się po-
dejmie decyzję to ją realizować nawet jeśli
jest niepopularna. To się sprawdza, dzięki
temu są sukcesy gliwickiego samorządu,
w 2012 moim zdaniem było ich sporo. To nie
są jakieś fajerwerki tylko ciężko wypracowane
przez lata wyniki. Właśnie ta konsekwencja,
możliwość stabilnej pracy przez długi czas
daje dobre efekty. 

▪ O sukcesach jeszcze porozmawiamy. Opozy-
cja często zarzuca, że nie prowadzi pan dia-
logu z mieszkańcami. Wygląda to tak: Prezy-
dent Frankiewicz rozlicza się z poprzedniej
kadencji, przedstawia program na kolejną,
wygrywa i konsekwentnie program realizu-
je nie oglądając się na nikogo. To jak to jest
z tym konsultowaniem?

To jest tylko opinia. Wszystko co robię jest
konsultowane. Od początku mojej pracy
w Urzędzie robione są badania opinii publicznej.
To co mamy zamiar robić jest sprawdzane na
wstępnym etapie w sposób reprezentatywny.
Z badania opinii publicznej można się dowie-
dzieć co ludzie na dany temat naprawdę sądzą.
Konsultacje, nawet te zrobione na tak ogromną
skalę jak te w sprawie PODIUM, mogą nie
być tak wiarygodne jak badania. W konsulta-
cjach idą zwolennicy, przeciwnicy i do końca
nie wiadomo kto się bardziej zmobilizował.
Przed podjęciem decyzji jest cała procedura
przygotowania i tu jest wręcz standardem
zbieranie opinii różnych osób. Konsultuję bar-
dzo szeroko, wszystko, korzystam z kontaktu
ze środowiskami, które chcą te opinie wyrażać.
Niekoniecznie to widać z zewnątrz, nie wszyscy
o tym wiedzą bo to jest „kuchnia”. Jak nie
można zarzucić czegoś konkretnego to się za-
rzuca rzeczy, które nie można które są trudne
do sprawdzenia. Z tym trudno walczyć.

▪ Sprawa lip przy Mickiewicza to tylko poje-
dyncza wpadka?

Nie ma żadnej wpadki.

▪ Oświadczenie ZDM zostało przez mieszkań-
ców bardzo źle odebrane. Było aroganckie -
„nie będziemy z Wami dyskutować, robimy
swoje”.

Absolutnie nie. Było uczciwe. Co chciano robić?
Chciano konsultować realizację, bądź nie, rze-
czy, które wprost wynikają z przepisów usta-
wowych. Wiadomo, że urzędnik musi prze-
strzegać prawa. Zapytamy mieszkańców czy
chcą zachować lipy, oni powiedzą, że chcą
a my je zetniemy. To mniej więcej do tego się
sprowadza. Urzędnik na tym szczeblu nie
może podjąć innej decyzji niż usunięcie za-
grożenia, które zostało potwierdzone ekspertyzą.
ZDM musiał się odnieść do stwierdzonego za-
grożenia, musiał podjąć kroki w kierunku wy-
cinki drzew, które zagrażają bezpieczeństwu.
Mnie osobiście bardzo zależało aby te lipy nie
były ścinane, ale nie mam tutaj żadnej mocy
sprawczej. 

▪ Wróćmy do konsultacji, czy frekwencja na
poziomie 6% jest sukcesem?

Ja chciałbym żeby było znacznie więcej...

▪ Dziesięć?
Dziesięć to było założenie przy którym wynik
byłby absolutnie wiążący. W konsultacjach
dotyczących DTŚ, które były dużo wygodniejsze
bo można było głosować przez internet, wzięło
udział niewiele ponad 2 tysiące osób, do urn
w sprawie PODIUM poszło ponad 9 tysięcy,
więc jak na konsultacje to jest rewelacyjnie
dobry wynik. 

▪ Dziewięć to nie dziewięćdziesiąt, wciąż nie
nauczyliśmy się zabierać głosu w sprawach
ważnych dla miasta?

Nasze bieżące doświadczenia nie są budujące.
To co się dzieje w Radzie Miejskiej może znie-

chęcać do demokracji lokalnej. Rada fatalnie
funkcjonuje i obniża loty bardzo wyraźnie.
Byliśmy takim samorządem, od którego wszyscy
się uczyli, wzorowali się na nas, teraz wstyd
powiedzieć, ale nikt nie może się na nas wzo-
rować, wręcz przeciwnie - traktować to, co się
dzieje u nas, jako przestrogę. 

▪ Wiadomo, że przeciwników łatwiej się mobi-
lizuje niż zwolenników ale chyba spodzie-
wał się pan lepszego wyniku niż tylko 60%
poparcia dla budowy Podium?

Tak jak pan powiedział przeciwników łatwiej
zmobilizować. Mam przeciwników, którzy co
jakiś czas organizują spektakularne akcje.
Akcja referendalna z ubiegłego roku była pro-
wadzona między innymi z hasłami przeciwko
PODIUM, więc łatwo było tych przeciwników
zmobilizować do wzięcia udziału w konsulta-
cjach i zagłosowaniu przeciwko. Poza tym de-
cyzja była autentycznie trudna i ja się nie
dziwię, że są ludzie, którzy uważają, że to nie
jest najlepszy pomysł, w związku z czym kon-
sultacje mogły wypaść naprawdę bardzo różnie.
Absolutnie nie miałem pewności, że większość
będzie za. Wynik z mojego punktu widzenia
jest jednoznaczny. Wynik, w którym głosy roz-
łożyły by się mniej więcej po połowie stanowiłby
dużo większy problem w podjęciu decyzji. Jed-
nak 62 do 38 można traktować jako wynik
jednoznaczny.

▪ Są jakieś inwestycje, które budowa PODIUM
zatrzyma?

Może zatrzymać pewne drobne rzeczy w przy-
szłości, nie teraz. 
Gliwice przez wiele lat bardzo szybko się roz-
wijały i ta dynamika nie zostanie zahamowana.
Budowę PODIUM nikt nawet nie powinien
odczuć, gdyż budowane będzie z kredytu dłu-
goterminowego, z resztą na rewelacyjnych wa-
runkach, taniej, niż gdybyśmy budowali
z własnych na kupce złożonych pieniędzy.
Hala widowiskowo-sportowa ma służyć po-
koleniom więc powinna przynajmniej w części
być budowana z ich udziałem. Jeśli kredyt bę-
dzie spłacany przez lata w niewielkich transzach,
to może być dla przyszłych budżetów wręcz
mało zauważalny.

▪ Zna pan zarówno Adama Matusiewicza jak
i Mirosława Sekułę, czy zamiana tego pierw-
szego na drugiego w fotelu marszałka woje-
wództwa to byłaby dobra wiadomość dla
Gliwic?

Zobaczymy, to są dwie zupełnie inne osoby.
Z marszałkiem Matusiewiczem, chociaż robił
nam, jak wiadomo, problemy z Podium to
współpracowało się bardzo dobrze i ja jego,
jako marszałka, oceniam bardzo wysoko. Jak
będzie z Mirosławem Sekułą? zobaczymy, zna-
my się dość dobrze - to jest na pewno profes-
jonalista.

▪ Jakie przełożenie na funkcjonowanie spółek
miejskich ma prezydent? Gdyby się okazało,
że są jakieś nieprawidłowości w ich funkcjo-
nowaniu, a pojawiły się ostatnio zastrzeże-
nia co do powoływania tzw. spółek córek
czy składu rady nadzorczej Przedsiębiorstwa
Remontów Ulic i Mostów? 

Nie zamierzam twierdzić, że znam się na kie-
rowaniu ruchem lepiej niż fachowcy z Zarządu
Dróg Miejskich więc nie będę im mówił jak

mają to robić. To jest jednostka budżetowa,
jeśli są jakieś skargi to je rozpatruję, natomiast
nie steruję ręcznie i tego na pewno nie zamie-
rzam robić. W spółce takiej jak PRUiM jest to
zupełnie ewidentne ponieważ tutaj Kodeks
spółek handlowych jest decydujący. Ten kodeks
przypisuje pewne uprawnienia właścicielowi,
radzie nadzorczej i zarządowi, wszystko jest
czyste i czytelne. Te zarzuty są obliczone na
nieznajomość zasad funkcjonowania firm ko-
munalnych, można w ten sposób ogłupiać
ludzi. Miasto jest właścicielem PRUiM co nie
oznacza że prezydent ma wydawać polecenia
prezesowi. To jest kompletny absurd. Ta spółka
w zdecydowanej większości pozyskuje zlecenia
i pieniądze poza miastem. Ma pieniądze i roz-
wija się tylko dlatego, że jest bardzo dobrze
zarządzana. To, że tworzy spółki-córki wynika
z jej normalnej działalności gospodarczej. Ma
rewelacyjne wyniki nie dlatego, że ma zlecenia
od miasta, ale dlatego, że wygrywa na bardzo
konkurencyjnym rynku. Skład rad nadzorczych?
To tak jakby prywatnemu przedsiębiorcy pró-
bować narzucić kogo ma sobie dobierać do
rady czy zarządu.

▪ Zastrzeżenia wzbudza sytuacja, w której te
same osoby piastują stanowiska w kilku
podmiotach jednocześnie czerpiąc z tego ty-
tułu korzyści finansowe.

Jeśli ktoś prowadzi firmę i ma tak świetne
efekty, pilnuje spółek-córek będąc w radach
nadzorczych, to uznaję to za naturalne działanie.
Co dla gliwiczan jest istotne? Żeby za małe
pieniądze mieć bardzo dobrą jakość usług
i żeby miasto było jak najbogatsze. To właśnie
realizujemy. Generalnie mamy jednoosobowe
zarządy, trzyosobowe rady nadzorcze, taniej
się nie da. Spółki mają świetne wyniki, my ich
nie finansujemy, to one przynoszą pieniądze
do miasta. Czego tu jeszcze można oczekiwać?
To jest taki krańcowy populizm. Nikt nie po-
kazuje ile zarabia trener czy piłkarze Piasta,
podczas gdy los mieszkańców jest w większym
stopniu zależny od prezesa spółki niż piłka-
rzy.

▪ Co mieszkańców czeka w tym roku, będą ja-
kieś niespodzianki?

Spodziewane kłopoty.

▪ Budowa DTŚ?
To jest zdecydowany kłopot - duża budowa w
śródmieściu. Teraz zamknięta jest DK88, widać
jakie to kłopoty sprawia i jeszcze 10 miesięcy
nas to czeka. Za chwilę DTŚ spowoduje za-
mknięcie sąsiedniego wiaduktu na DK88
i znowu tam będą kłopoty.  DTŚ będzie budo-
wana równolegle na całym odcinku, nie ma
możliwości żeby ona była kupowana po kolei
dlatego że na tak ogromną inwestycję wyko-
nawca ma dwa lata to jet tak mało że nie da
się tego budować szeregowo. Czeka nas jeszcze
sporo różnych rzeczy, w większości dobrych,
te kłopoty są przejściowe po to żeby później
było dużo lepiej. Z problemami tymi najtrud-
niejszymi udało nam się poradzić więc wierzę,
że z tymi które zostały też sobie poradzimy.

▪ Dziękuję za rozmowę
Dziękuję

Rozmawiał

Marek�Morawiak

Wywiad z Prezydentem Gliwic
Zygmuntem Frankiewiczem 
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Kierowcy, którzy nie odśnieżają samochodu,
najczęściej tłumaczą się pośpiechem i brakiem
czasu.  W zimie warto wyjść odrobinę wcześ-
niej niż zwykle, aby przygotować auto do
jazdy. Niestety okazuje się, że najczęściej ze
zdrowym rozsądkiem wygrywa zwykłe leni-
stwo. Warto dodać, iż może się ono okazać
bardzo kosztowne. Za poruszanie się zaśnie-
żonym pojazdem, policja może wręczyć od
20 zł do 500 zł kary!

Jeżdżące „kule śnieżne” to poważne zagrożenie
– irytują się czytelnicy. O swoich spostrzeże-
niach napisał nam m.in. Przemek. –Dzisiaj
miałem okazje spotkać na drodze kierowcę,
który nie raczył odśnieżyć swojego auta.
Miał zaśnieżone niemal całe światła tylne,
lewe lusterko i dach. Stwarza to ogromne
niebezpieczeństwo! Kilkakrotnie chciałem
go wyminąć lewą stroną jezdni, chociażby
na ulicy Dąbrowskiego, gdzie przy dwóch
pasach taki manewr był możliwy. Bałem
się jednak to zrobić z uwagi na jego zaśnie-
żone lusterko – dodaje. 
Kierowca musi mieć zapewnione odpowiednie

pole widzenia. W przypadku, gdy odśnieżamy
wyłącznie przednią szybę, na własne życzenie
znacząco ograniczamy widoczność. Zawsze
powinniśmy zbierać śnieg z całego pojazdu,
rozpoczynając od dachu, kończąc na masce,
reflektorach i szybach. Jeśli tego nie zrobimy,
stwarzamy poważne zagrożenie w ruchu dro-
gowym.
Warstwa śniegu leżąca na dachu może podczas
hamowania spaść na przednią szybę. Dodat-
kowo nawet przy niewielkich prędkościach,
oderwana, zmarznięta bryła może uderzyć
w pojazd jadący za nami! 

Komisarz Marek Słomski ostrzega, że w przy-
padku, gdy funkcjonariusze zatrzymają za-
śnieżony pojazd, jego właściciela czeka mandat.
–Ze względu na liczne apele kierowców, pla-
nujemy wzmożenie kontroli pod tym wzglę-
dem. Napływa do nas coraz więcej doniesień
i zdjęć przedstawiających podobne przykłady
nieodpowiedzialności. Kierujący pojazdami
powinni pamiętać, że jeśli zaśnieżony sa-
mochód spowoduje wypadek, kara może
być dużo surowsza niż mandat. 

●● Jak uchronić się przed
chorobą?

Aby zwiększyć odporność zadbaj
o urozmaiconą dietę bogatą w
składniki odżywcze, witaminy
oraz minerały. Zadbaj również
o zdrowy, długi sen, a wolny czas
spędzaj aktywnie na świeżym
powietrzu. Dopasuj ubiór odpo-
wiednio do temperatury otocze-
nia – nie przegrzewaj i nie wy-
chładzaj organizmu, a w
deszczowy dzień załóż nieprze-
makalne obuwie. Zaszczep się
przeciwko grypie sezonowej, ale

pamiętaj że z uwagi na szybką
mutację wirusa, szczepienia
ochronne należy powtarzać co-
rocznie.
●● Zadbaj o higienę!
— myj ręce jak najczęściej - po
każdej wizycie w toalecie, przed
jedzeniem, po kontakcie z żyw-
nością, zwierzętami oraz po kon-
takcie z chorą osobą. Pamiętaj,
że jest to najlepsza metoda na
ograniczenie rozprzestrzeniania
się chorób zakaźnych;
— nie zapominaj o prawidłowej
technice mycia rąk - myj je myd-

Wielu� nie� zdaje� sobie� sprawy,� że� śnieg� zalegający� na
dachu�pojazdu�jest�bardzo�niebezpieczny.

Zanotowano już

Śląski�Państwowy�Wojewódzki�Inspektor
Sanitarny�poinformował�wczoraj,��że�od
początku�sezonu�grypowego,�w�województwie
śląskim�zanotowano�43�potwierdzone�przypadki
zachorowań�na�grypę��AH1N1.�Nie�ma�jednak
powodu�do�paniki.�W�sezonie�grypy,�świńska
odmiana�nadal�występuje�bardzo�sporadycznie.

Będą wysokie
mandaty

❄

❄

❄

❄

❄
łem pod bieżącą, ciepłą wodą
przez 20-30 sekund, rozprowa-
dzając dokładnie po wszystkich
powierzchniach dłoni i palców; 
— w przypadku braku dostępu
do bieżącej wody np. w podróży
używaj chusteczek nasączonych
środkami czystości na bazie al-
koholu;
— podczas kichania i kasłania za-
słaniaj nos i usta chusteczką hi-
gieniczną, a w miarę potrzeby
staraj się oczyszczać nos z wy-
dzieliny;
— pamiętaj, aby po zużyciu chus-
teczki higienicznej wyrzucić ją
jak najszybciej do kosza, by nie
stanowiła źródła zakażenia; 
—unikaj dotykania rękami ślu-
zówek oczu, nosa i ust, ponieważ
zwiększasz prawdopodobieństwo
przeniesienia zarazków na po-
wierzchnie użytkowe;
— wietrz pomieszczenie w którym
przebywasz —  nawet 3-4 razy
dziennie przez 10 minut; 
— jeśli masz objawy grypy(kaszel,
ból gardła, ból mięśni, ból głowy,
dreszcze, osłabienie, biegunka)
najlepiej zostań w domu - unikaj
dużych skupisk ludzi, gdyż wirus
łatwo przenosi się drogą kropel-
kową na inne osoby - i jak naj-
szybciej zgłoś się do lekarza. 
Grypa to ostra choroba wirusowa,
wywoływana najczęściej przez
wirusy grypy A i B, rzadziej C.
Choroba przenosi się drogą kro-
pelkową, przez kontakt bezpo-
średni z zakażoną osobą lub przez
kontakt ze skażonymi powierzch-
niami i przedmiotami. Charak-
terystycznymi objawami klinicz-
nymi są wysoka gorączka, dresz-
cze, bóle mięśniowo-stawowe,
ból gardła, ból głowy, kaszel, katar
oraz ogólne osłabienie. Najczęściej
zachorowania mają przebieg lekki
lub umiarkowany, jednak w naj-
cięższych przypadkach, zwłaszcza
u osób z istniejącymi schorze-
niami, choroba może skończyć
się ciężkimi powikłaniami lub
nawet śmiercią.

przypadki świńskiej
grypy na Śląsku 43

za nieodśnieżone auta
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Gliwicki Lew - nagroda Prezydenta
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Strajk generalny coraz bliżej
Zadecydują górnicy

Górnicy decydowali o poparciu dla strajku
generalnego „Solidarności”. Jako pierwsi
głosy oddadali pracownicy kopalń i zakładów
należących do Kompanii Węglowej. Pozos-
tałe branże, w których do tej pory odbyło się
referendum już poparły strajk. 
W kopalni Sośnica – Makoszowy głosowanie
trwało całą dobę. Pierwsze wyniki pojawiły
się w piątek po południu. Referendum wy-
startowało o 5.00, a urny do głosowania po-
stawiono w trzech cechowniach.
Jak uzasadnia Ryszard�Nadolski, szef „So-

lidarności” w KWK Sośnica-Makoszowy, go-
towość do strajku jest spowodowana m.in.
decyzją o redukcji zatrudnienia.  
— O frekwencję i wyniki jestem spokojny.
Górnicy widzą, co się dzieje w innych zakła-
dach. Wiemy, że zgodnie z planem tech-
niczno-ekonomicznym utracimy w tym
roku 500 miejsc pracy. Nie będzie u nas ża-
dnych przyjęć. W dodatku węgiel zalega na
zwałach, no i jeszcze sprawa emerytur gór-
niczych. Musimy być gotowi na strajk.

Gang oszustów przed sądem
Wśród nich gliwiccy policjanci
35 osobowa grupa przestępcza zajmowała się
oszustwami komunikacyjnymi.

Już po raz dziewiąty
prezydent Zygmunt Frankiewicz wręczył
statuetkę „Gliwickiego Lwa”

W czwartek 10 bm. w śląskich kopalniach ruszyła akcja
referendalna. 

Sprawcy wyłudzili od firm ubezpieczeniowych
ponad pół miliona złotych! Proceder trwał
aż 3 lata od 2004 do 2007 roku. Oszuści za-
aranżowali 38 fikcyjnych kolizji drogowych,
które następnie były dokumentowane przez
policjantów z komendy w Gliwicach. W za-
mian funkcjonariusze otrzymywali kilkuset
złotowe łapówki. Jeden z gliwickich mundu-
rowych odpowie za jednorazowe przyjęcie
korzyści majątkowej w wysokości 300 złotych.
Drugiemu policjantowi postawiono 16 za-
rzutów, m.in. udział w grupie przestępczej
oraz przyjęcie 15 łapówek, po 600 zł każda,
w zamian za tworzenie fałszywej dokumentacji
dotyczącej fikcyjnych kolizji. 

Z ustaleń prokuratury wynika, że oskarżeni
najpierw wyszukiwali pojazdy, które reje-
strowali na podstawione osoby tzw. słupy.
Następnie wcześniej ubezpieczone samochody
uczestniczyły w ustawionych kolizjach. Często
auta nawet nie wyjeżdżały poza warsztat sa-
mochodowy, gdyż „uszkadzano” je na miejscu.
Wycenę prowadził skorumpowany likwidator
szkód, który zatwierdzał wniosek o wysokie
odszkodowanie. Ofiarami oszustów padła
większość działających w Polsce towarzystw
ubezpieczeniowych.
Do tej pory 15 oskarżonych przyznało się do
zarzucanych czynów i złożyło wnioski o do-
browolne poddanie się karze. 

Nagroda to wyróżnienie dla osób, które nie-
zależnie od sytuacji w regionie z powodzeniem
kierują instytucją bądź firmą funkcjonującą
na terenie miasta. Laureatów „Gliwickiego
Lwa” cechuje wytrwałość, która nawet
w trudnych warunkach pozwala osiągnąć
sukces. Oni sami nie rzucają się zbytnio w
oczy,a owoce ich menedżerskich umiejętności
nie trafiają z reguły na pierwsze strony gazet.
Trzeba jednak podkreślić, że zarządzane
przez nich podmioty rozwijają się, inwestują
i poszerzają swoją ofertę. Te godne poza-
zdroszczenia efekty rodzą się dzięki wytrwałej
pracy, głębokiemu zaangażowaniu i konsek-
wencji w dążeniu do wyznaczonych celów.

Tegoroczna nagroda trafiła w ręce grupy
i3D! Spółka jest polskim liderem działającym
w zakresie realizacji interaktywnych wizua-

lizacji trójwymiarowych oraz technologii wir-
tualnej rzeczywistości (VR). Firma oferuje
zaawansowane rozwiązania technologiczne
i aplikacyjne pozwalające na pełne odwzo-
rowanie świata realnego w wirtualnej rze-
czywistości, która umożliwia m.in. znaczące
przyśpieszenie procesu projektowania kon-
strukcji, a także testowanie i sprawdzanie
funkcjonalności modelowanych obiektów.
Grupa i3D, prócz głównej siedziby w Gliwi-
cach, ma też biura w Nowym Sączu i Houston.
Zatrudnia 65 osób i nosi się z zamiarem re-
krutacji kolejnych pracowników. W ubiegłym
roku zysk netto grupy przekroczył 1,6 mln
zł. Firma znalazła się w pierwszej siódemce
zestawienia Fast 50 Deloitte wśród najszybciej
rozwijających się spółek nowych technologii
w Europie środkowej i wschodniej.
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Ponad 97 proc. górników z Kompanii Węglowej biorą-

cych udział w referendum strajkowym opowiedziało

się za przeprowadzeniem generalnego strajku solidarno-

ściowego w regionie. Frekwencja sięgnęła blisko 60 pro-

cent — poinformował Jarosław
�Grzesik, szef górniczej

Solidarności.



Napad z nożem w ręku
Policja poszukuje bandyty
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Zapłacisz 10 tys. zł za brak
skrzynki pocztowej!

Nexteer: Nie będzie zwolnień
w Tychach i Gliwicach!

Od 1 stycznia Poczta Polska
straciła monopol na przesyłki
do 50 gram. Dzięki zmianom
w ustawie o prawie pocztowym
zwiększy się konkurencja na
rynku przesyłek. I choć zyskają
klienci to już teraz niektóre za-
pisy budzą spore kontrowersje.
Okazuje się bowiem, że za brak

skrzynki na drzwiach lub ogro-
dzeniu grozi nam kara w wy-
sokości 10 tys. złotych! Dodat-
kowo, jak podaje „Rzeczpos-
polita”, każdy klient musi za-
pewnić do niej łatwy dostęp.
W innym przypadku, również
możemy zostać ukarani pokaź-
nym mandatem. Zatem w no-

wym roku pamiętajmy, aby
ogrodowe krasnale i doniczki
odłożyć do garażu, by nie trafiły
pod nogi listonosza. Pozytyw-
nym aspektem nowelizacji jest
wyłącznie dodatkowa motywa-
cja do regularnego odśnieżania
chodników przed bramami
i drzwiami.

zapowiada wejście w życie ta-
kiego rozwiązania, gdyż władze
spółki uznały związkowy po-
stulat za przedwczesny i wy-
magający konsultacji. Warto
dodać, że zakłady w Tychach
i Gliwicach zatrudniają łącznie
ok. 1,3 tys. osób. - Obawiamy
się, że cięcia w Fiacie mogą
przynieść bardzo negatywne
skutki także dla naszej firmy -
mówi Grzegorz�Zmuda, szef
"Solidarności" w Nexteer. 

Polskie oddziały Nexteer Auto-
motive w to część globalnej fir-
my produkującej układy kie-
rownicze ze wspomaganiem
hydraulicznym i elektrycznym.
Do tej pory główna część wyro-
bów była stosowana w modelu
panda classic. Tym samym oba-
wiano się, że kryzys w tyskiej
fabryce Fiata doprowadzi do
zwolnień pracowników. Obecne
przeniesienie produkcji tego
modelu do Włoch, wiąże się

bezpośrednio ze spadkiem za-
mówień przedsiębiorstwa. Jak
powiedział Piotr Dębiński,
przedstawiciel Nexteer Auto-
motive Poland, nie ma żadnych
planów redukcji zatrudnienia
w związku z sytuacją w tyskiej
fabryce samochodów. To jednak
nie uspokoiło związkowców „So-
lidarności”, którzy poprosili,
aby firma udzieliła pisemnej
gwarancji zatrudnienia dla jej
pracowników. Nic jednak nie

Wraz z początkiem roku w życie weszły nowe przepisy.

Gliwiccy pracownicy Nexteer Automotive mogą na razie odetchnąć z ulgą. 

Elektroniczne rozkłady jazdy
już w tym roku!

się w tym roku. - Na razie
wszystkie plany są realizowa-
ne bez opóźnień. Jeżeli nic nie
stanie na przeszkodzie wyko-
nawca zakłada, że system za-
cznie działać w połowie tego
roku. Puki co nie jesteśmy jed-
nak w stanie określić dokład-
nej daty. 

W Gliwicach wyświetlacze po-
jawią się na trasie Plac Pias-
tów/Dworcowa – Zabrze Go-
ethego, tuż obok przystanków:
Gliwice Dworcowa, Gliwice
Plac Piastów, Gliwice Dworzec
PKP, Gliwice Opolska, Gliwice
Dąbrowskiego, Zabrze Słowac-
kiego, Zabrze Plac Słowiański,
Zabrze Damrota, Zabrze Go-

ethego. Elektroniczna infor-
macja obejmie zasięgiem linie
nr: 6, 156, 617, 840, 870 ob-
sługiwane przez PKM Gliwi-
ce.W ramach projektu na
trzech śląskich trasach zostaną
zamontowane siedemdziesiąt
dwie tablice, informujące
o czasie odjazdu dla trzydziestu
trzech linii publicznego trans-
portu zbiorowego! Przetarg na
wprowadzenie SDIP w życie
wygrała firma Asseco Poland
S.A. z Rzeszowa. System jest
współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko,

SDIP to rozwiązanie informu-
jące pasażera o rzeczywistym
czasie przyjazdu autobusu na
przystanek. Komunikaty wy-
świetlane na elektronicznych
tablicach przystankowych będą
pokazywać także aktualną go-
dzinę, datę, czas przyjazdu na
kolejne przystanki. Dzięki sys-
temowi dowiemy się również
o tym czy pojazd jest przysto-
sowany do przewozu osób nie-
pełnosprawnych. SDIP funk-
cjonuje już w największych
miastach Polski.

Jak przekazała nam w rozmo-
wie rzecznik KZK GOP Anna
Koteras elektroniczne roz-
kłady jazdy powinny pojawić

KZK GOP wprowadza nowe rozwiązania, które ułatwią życie pasażerów. 

Funkcjonariusze stworzyli portret pamięciowy sprawcy.

Wydział Kryminalny prowadzi śledztwo
w sprawie rozboju, do jakiego doszło 21 lis-
topada w godzinach porannych przy ul. Cho-
rzowskiej. Bandyta napadł z nożem w ręku
na właściciela sklepu osiedlowego, groził
i zażądał wydania pieniędzy. W efekcie męż-
czyzna ukradł... 130 zł. W zdarzeniu uczest-
niczyła także kobieta – pod pretekstem za-
kupów przytrzymywała otwarte drzwi sklepu
tak, by jej kompan mógł spokojnie zbiec. 
Rysopisy:
Mężczyzna: wiek około 30-32 lat, wzrost 170-

175 cm, sylwetka średnia, twarz okrągła, cera

normalna, czoło średniej wysokości, włosy krót-

kie, ciemne, lekko kręcone, nos średniej długości

i szerokości, uszy przylegające, brak zarostu,

ubrany w bluzę koloru jasnego, spodnie jean-

sowe ciemne.

Kobieta (rysopis szczątkowy): wiek około 50 lat,

włosy dłuższe w kolorze blond, szczupła budowa

ciała, na głowie czapka z daszkiem, wzrost

około 170 cm. 

Osoby,�które�wiedzą�coś�na�temat�po-
szukiwanych,� proszone� są� o� kontakt
osobisty�bądź�telefoniczny�z�Komendą
Miejską�Policji�w�Gliwicach.� Telefon:
32�336�92�55,�32�336�92�80�lub�997.�

Część pojazdów PKM Sp. z o.o., posiada
systemy monitoringu mające służyć popra-
wie bezpieczeństwa w komunikacji miej-
skiej. Przedsiębiorstwo wykorzystuje 80
autobusów z urządzeniami rejestrującymi,
co stanowi blisko połowę całości floty prze-
wozowej. W skład systemów wykonanych
w technologii analogowej, wchodzą min.
rejestratory wyposażone w dyski twarde,
kamery VGA przekazujące obraz z wnętrza,

kamery cofania i rejestrujące ruch przed
pojazdem, monitory LCD emitujące na-
przemiennie reklamy oraz obraz
z wnętrza autobusów. Dodatkowo część
użytkowanych systemów zapisuje ścieżkę
dźwiękową oraz umożliwia lokalizację po-
jazdów za pomocą urządzeń GPS. Maksy-
malny okres przechowywania zapisanego
na dysku twardym rejestratora archiwum
wynosi 7 dni. 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
w Gliwicach

PKM poprawia bezpieczeństwo

Najtańszy moduł
w Gliwicach

zadzwoń

323 325 096
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Na diety radnych wydajemy z
budżetu miasta około 650 tysięcy
złotych. Dla przykładu na pomoc
materialną dla uczniów przy-
pada około 340 tysięcy złotych,

a na wczesne wspomaganie roz-
woju dziecka 111 tysięcy zł. 
Roczne wynagrodzenie poszcze-
gólnych radnych zostało okre-
ślone na podstawie oświadczeń

majątkowych za rok 2011. 
warto dodać, że nie jest to ich
jedyne źródło dochodu.

❄ ❄

Magdalena
Budny

22000zł

Leszek
Curyło     

26000zł

Dominik
Dragon

28000zł

Zdzisław
Goliszewski

25000zł

Jarosław
Gonciarz

26000zł

Kajetan
Gornig

28000zł

Zbigniew
Grzyb

28000zł

Michał
Jaśniok

27000zł

Joanna
Karweta

26000zł

Krzysztof
Kleczka

25000zł

Marek
Kopała

29000zł

Tadeusz
Olejnik

23000zł

Jan
Pająk

23000zł

Ewa
Potocka

27000zł

Marek
Pszonak

22000zł

Krystyna
Sowa

24000zł

Janusz
Szymanowski

28000zł

Grażyna
Walter
Łukowicz

24000zł

Marek
Widuch

27000zł

Jarosław
Wieczorek

28000zł

Urszula
Więckowska

26000zł

Jan
Wiśniewski

26000zł

Henryk
Woźniak

25000zł

Zbigniew
Wygoda

32000zł

Jarosław
Wypych

25000zł

Jakiej wysokości diety
pobierają radni

na podstawie oświadczeń majątkowych za rok 2011
kwoty zaaokrąglono                        opr. Ł. Fedorczyk
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Zatrzymany� to� mieszka-
niec�Bytomia.�Funkcjona-
riusze� zabezpieczyli� pół
kilograma� marihuany.
Mężczyźnie� grozi� kara� 3
lat�pozbawienia�wolności.
Policjanci� z� wydziału� do
spraw�przestępczości�nar-
kotykowej�wyjaśniali�spra-
wę�marihuany�znalezionej
w�samochodzie�kontrolo-
wanym�przez�policyjnych
wywiadowców.

4 stycznia, około godziny 20:00
patrolujący rejon ulicy Cho-
rzowskiej wywiadowcy zain-
teresowali się dwoma męż-
czyznami siedzącymi w zapar-
kowanym aucie. Legitymowani
mieszkańcy Bytomia, 20- i 23-
latek, nie potrafili logicznie
wytłumaczyć powodu swojego
pobytu w tym konkretnym
miejscu. Kierowani „policyj-
nym nosem” funkcjonariusze
postanowili więc przeszukać

Znaleźli pół
kilograma
marihuany.
Zatrzymali
20-latka

W tym tygodniu
imieniny
obchodzą 

żydow-
ski
tytuł

na
śrubie

odmiana
opalu

za-
mknięta
dzielnica

klasyfi-
kacja
zawod-
ników

brzask,
wschód
słońca

świecą-
ca

dioda

dziesię-
ciościan

wielkie
jezioro
w Kana-
dzie

przydo-
mek
Eisen-
hovera

miesz-
kaniec
Oslo

niemiec-
ka

marka
RTV

marka
mleka
dla nie-
mowląt

stoją w
barku

jedno z
imion

Niemce-
wicza

mecha-
niczne -
miarą
mocy

narząd
dróg
moczo-
wych

Franek
Fron-
czew-
skiego

odgłos
kół na
bruku

naprze-
ciwko
mety

stan nad
Wielkimi
Jeziora-
mi

kapitan
"Nautilu-
sa"

warzywa
na Hel-
loween

imię
Che

Guevary

Euge-
niusz,
dawny
aktor

dwulico-
wość

Jerzy z

WOŚP

film z
Jame-
sem

Bondem

stanowi-
sko na
uczelni

nad
oczami

Żyd z
dowci-
pów

model
Volks-
wagena

sąsiad
Iraku

wejście
do portu

model
Renault

Jacht
L.Teligi

do
spania
na

jachcie

mieszka
w My-
szyńcu

dziura
na świat

imię
jednego
z braci
Coen

bracia,
stworzyli
kino

taśma
na

muchy

ani pion,
ani

poziom

starożyt-
ne

państwo

globalna
sieć

kompu-
terowa

miesz-
kaniec
Bilbao

dywano-
we

najgor-
sze

model
Volks-
wagena

zadanie udostępnił serwis krzyżówkowy szarada.net

www.dzisiajwgliwicach.pl

5 stycznia o godzinie 20.10 poli-
cjanci z ruchu drogowego zatrzy-
mali 26-latka, który będąc 
w stanie nietrzeźwości - 1,6 pro-
mila - kierował citroenem. Pijany
gliwiczanin kierował samocho-

Wpadł
poszukiwany
dwoma
listami
gończymi

W środę 9bm. w Gliwicach w
godzinach popołudniowych do-
szło do kradzieży dwóch aut
tej marki. Około 16.00 z rejonu
ulicy Dworcowej skradziono
fiata, którego wartość 44-letnia
właścicielka oszacowała na kwo-
tę 1200 zł.
Z kolei o 18.00 z parkingu
w rejonie Dunikowskiego skra-
dziono taki samochód o war-
tości 500 zł 40-letniemu gli-
wiczaninowi. W ostatnich
dniach zauważono znaczny
wzrost zainteresowania tym
modelem. Kradzieże notowane
są w całym województwie. Po-
pularne fiaty są łatwym łupem

Kradną
Cinquecento
Auta „znikają” w 30 sekund

❄
❄

❄ ❄ ❄ ❄❄

Mężczyźni przyjechali do Gliwic,
aby odwiedzić centra handlowe.
Po kilku godzinach „beztransak-
cyjnych zakupów” panowie
zmierzali w kierunku dworca.
Wpadli, bo... pili piwo.

Około godziny 18.00 w rejonie ul.
Towarowej policjanci zaintereso-

Kradli w centrach
handlowych. 
Wpadli przez piwo

Baran 21.03-20.04 
Pierwszy�tydzień�nowego
roku�jest�zawsze�trudny.�Nie
musisz�się�przejmować�bra-
kiem�zapału�do�pracy.�W�ko-
lejnych�dniach�odzyskasz
siły.

Byk 21.04-20.05
Teraz�możesz�już�odetchnąć
z�ulgą.�Święta�i�Sylwester
minęły,�a�Ty�zaczniesz�snuć
poważne,�przyszłoroczne
plany.�Dobra�organizacja�to
podstawa�sukcesu.

Bliźnięta 21.05-21.06
Wypoczęty�i�zrelaksowany
rozpoczniesz�nowe�projekty.
Wciągniesz�się�w�wir�pracy
i�przez�to�możesz�zaniedbać
bliską�Ci�osobę.�

Rak 22.06-22.07
Pora�zadbać�o�swoje�zdro-
wie.�Świąteczne�obżarstwo
podrażniło�Twój�układ�po-
karmowy,�co�może�skutko-
wać�bólami�brzucha.
Spróbuj�diety�oczyszczają-
cej.�

Lew 23.07-23.08
Dobra�zabawa,�która�towa-
rzyszyła�Ci�w�wolnych
chwilach,�nadal�nie�będzie
opuszczać�Cię�ani�na�chwilę.
Nie�zapomnij�jednak�o�no-
worocznych�postanowie-
niach!

Panna 24.08-22.09
Spokojnie�i�bez�problemu
wdrożysz�się�w�codzienne
obowiązki.�Choć�na�po-
czątku�czeka�Cię�wiele�trud-
nych�zadań,�Ty�potraktujesz
je�jak�ciekawe�wyzwanie.�

Waga 23.09-23.10
Ostatnie�przygody�z�przezię-
bieniem�i�osłabieniem�od-
porności�nauczą�Cię,�że�nie
możesz�się�forsować.�Po-
goda�jest�zdradliwa,�pamię-
taj�o�tym.�

Skorpion 24.10-22.11
Ta�część�roku�zmusza�do�re-
fleksji�i�stymuluje�do�składa-
nia�postanowień.�Uśmiechem
inspiruj�innych�do�dobrych
uczynków,�a�z�pewnością
wiele�zyskasz!

Strzelec 23.11-21.12
Możesz�liczyć�na�ciekawą
propozycję.�Choć�począt-
kowo�nie�wyda�Ci�się�zbyt
interesująca,�to�jednak�z�cza-
sem�zobaczysz,�że�niesie�ze
sobą�wiele�możliwości.

Koziorożec 22.12-20.01
Święta�minęły�pod�znakiem
radości�i�rodzinnych�spot-
kań.�Doskonała�atmosfera
naładowała�Cię�pozytywną
energią.�To�dobry�czas�na
nowe�inwestycje.�

Wodnik 21.01-19.02
Nie�przejmuj�się�trudno-
ściami.�Wszystkie�przeminą
z�czasem.�Musisz�uzbroić�się
w�cierpliwość�i�działaś�tak,
aby�minimalizować�straty.

Ryby 20.02-20.03
To�miły�i�spokojny�tydzień.
Pamiętaj�jednak,�aby�unikać
licznych�wyprzedaży.
W�innym�wypadku�już�na
początku�roku�stracisz�płyn-
ność�finansową.�

 Radosław (poniedziałek)
to człowiek kulturalny,
inteligentny, z poczuciem
humoru. Z uśmiechem idzie
przez życie.

 Gabriela (wtorek)
Z natury szlachetna, uczciwa
i dobra, często uzdolniona
artystycznie. Lubi towarzystwo 

 Beata (środa)
Niezwykle ceni sobie spokój,
w życiu kieruje się głównie
uczuciem. Jest dobra matką. 

 Marceli (czwartek)
jest bardzo energiczną osobą.
Potrafi cieszyć się życiem
i korzysta z jego uroków.

 Małgorzata (piątek)
Jest osobą wrażliwą i ma
delikatną psychikę. To kobieta
niezwykle kulturalna i subtelna

 Andrzej (sobota)
jest osobą która nawet w późnym
wieku uważa, że nadal może
„przenosić góry”. W pracy pełen
pomysłów i zapału.

 Fabian (niedziela)
W pracy oraz w życiu
osobistym jest uczciwy,
pragnie zawsze mieć czyste
sumienie. 

W środę 9bm. policjanci za-
trzymali dwóch mieszkań-
ców Wrocławia w wieku 27
i 30 lat.

wali się dwoma młodzieńcami,
którzy w miejscu publicznym pili
piwo. W trakcie rutynowych
czynności służbowych funkcjo-
nariusze przyjrzeli się bliżej tor-
bom wypchanym nową firmową
odzieżą. Wrocławianie nie posia-
dali przy sobie żadnych parago-
nów. Zostali zatrzymani. Sprawą
zajęli się kryminalni z II komisa-
riatu. Policjanci ustalili, że dwie
kurtki oraz siedem bluz pocho-
dziło z kradzieży z pięciu sklepów
sportowych i odzieżowych w gli-
wickich centrach handlowych.
Łączna wartość skradzionego to-
waru to ponad 1000 zł. 

Jak wykazały obserwacje funk-
cjonariuszy, istnieje grupa osób,
która uczyniła sobie ze sklepo-
wych kradzieży sposób na utrzy-
manie. Statystycznie tygodniowo
w ręce policji trafia kilkadziesiąt
osób, zatrzymanych najczęściej
przez ochronę sklepów. Złodzieje
to głównie przyjezdni, którzy
w rejonie swojego zamieszkania
są już zbyt znani. Kradzież mie-
nia o wartości do 250 zł to wykro-
czenie, za które grozi kara do 5
tys. zł. Kradzież towaru o warto-
ści powyżej tej kwoty to już prze-
stępstwo skutkujące procesem
i wyrokiem. Grozi za nie kara od
3 miesięcy do 5 lat pozbawienia
wolności.

ich samochód. Efektem było
znalezienie foliowego worka z
pół kilogramem marihuany.
W czasie prowadzenia dalszych
czynności ustalono, że mari-
huana należała do 20-latka.
Mężczyzna usłyszał zarzuty po-
siadania narkotyków. Czeka
go proces karny i wyrok. Grozi
mu 3 lata pozbawienia wol-
ności.

dla złodzieja, gdyż nie posiadają
mocnych zabezpieczeń fabrycz-
nych. W przypadku braku do-
datkowych (choćby najprost-
szych amatorskich zabezpie-
czeń) auto jest kradzione w cią-
gu 30 sekund!
Złodzieje aut to najczęściej mło-
dzi mężczyźni. Statystycznie
największa grupa zatrzymywa-
nych jest w wieku od 17 do 25
lat. Pamiętajcie!�Warto�sto-
sować�dodatkowe,�niefab-
ryczne�zabezpieczenia.�

dem i „zatrzymał się” na jednym
z budynków. 
Podejrzany jechał ulicą Poli Go-
jawiczyńskiej, gdzie utracił pano-
wanie nad pojazdem i uderzył
w elewację. Doznał obrażeń ciała.
Kiedy mundurowi sprawdzili go
w policyjnych bazach danych,
odkryli kolejne obciążające
sprawy. Okazało się, że kierowca
jest poszukiwany przez gliwicki
sąd rejonowy aż dwoma listami
gończymi.


