
z nich warto się zastanowić, jeszcze raz
je przeanalizować i przedyskutować.
Potrzebujemy na to odrobinę więcej cza-
su. Dlatego postanowiliśmy wycofać
z porządku obrad ostatniej sesji oma-
wiany projekt uchwały – tłumaczy Ma-
rek Jarzębowski, rzecznik prasowy
Prezydenta Gliwic. 

W środę rada rodziców spotkała się
z władzami miasta, aby walczyć o przy-
szłość placówki. Na miejscu pojawili się
zastępca prezydenta Krystian Tomala
oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Mał-
gorzata Semik. Mieszkańcy Wilczego
Gardła i Smolnicy wyrazili kategoryczny
sprzeciw wobec planów likwidacji pla-
cówki, nie zgadzając się na utworzenie
filii w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul.
Daszyńskiego. Zaniepokojeni rodzice
przesłali do naszej redakcji apel, w którym
podważają decyzje władz.

)
Bezpłatna gliwicka
gazeta informacyjna

144932
czytelników

według statystyk Google
portal dzisiajwgliwicach.pl ma

✪ Autobusy PKM Gliwice

✪ Restauracje McDonald’s
w Gliwicach

Tutaj dostaniesz gazetę:

✪ ul. Zwycięstwa
✪ Dworzec PKP Gliwice
✪ Plac Piastów
✪ Politechnika Śląska

www.tydzienwgliwicach.pl
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Sobota, 26 bm. 
temp. -6°C |-12°C❂

Czwartek, 24    bm.
temp. -8°C |-11°C

Piątek, 25    bm.
temp. -7°C |-8°C

Wtorek, 22 bm.
temp. -2°C |-5°C

Środa, 23 bm.
temp. -4°C |-11°C  
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Na czwartkowej sesji Rady Miejskiej
ważyły się losy dwóch gliwickich szkół
– Szkoły Podstawowej nr 2 w Wilczym
Gardle i Technikum nr 11 należącego
do Zespołu Kształcenia Zawodowego
przy ul. Konarskiego.

W przypadku technikum likwidacja nie
wywołała kontrowersji i radni sprawnie
zagłosowali za uchwałą. Powodem za-
mknięcia był brak wystarczającej liczby
pomieszczeń. Do tej pory zajęcia odby-
wały się w dwóch budynkach, już 1 lu-
tego szkoła zostanie przeniesiona do

Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego
przy ul. Okrzei.

Zupełnie inaczej wygląda kwestia szkoły
podstawowej w Wilczym Gardle. Miesz-
kańcy stanowczo protestowali przeciwko
proponowanym rozwiązaniom. Argu-
menty przedstawicieli miasta przepla-
tały się z obawami rodziców. Sprawa
wywoływała tak duże emocje, że posta-
nowiono jeszcze raz przedyskutować
wszystkie kwestie. 
—Dotarły do nas uwagi, sugestie i wąt-
pliwości rodziców. Nad niektórymi

Zlikwidują szkołę?
Rodzice walczą!

➽ str ❸

Zobacz jakie inwestycje zaplanowano
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Planowane dochody miasta Gli-
wice to ponad 1,3 miliarda zło-
tych. Wydatki osiągną blisko
1,5 miliarda. `Jak zwykle, przy
tak istotnych dla miasta uchwa-
łach, nie obeszło się bez kon-
trowersji i słownych utarczek.

Kolejny raz źródłem zamie-
szania okazał się radny Domi-
nik Dragon (PO). Praktycznie
w ostatniej chwili próbował
przeforsować poprawkę, która
wywołała gorące emocje na
sali obrad. Zakładała bowiem
przeniesienie środków w wy-
sokości pół miliona złotych na
organizację systemu wypoży-
czalni rowerów. Takie rozwią-
zanie uniemożliwiłoby orga-
nizację na przykład takich im-
prez jak Rajd 360°, obchodów
3 Maja czy 11 Listopada. 

—Na tę grupę zadań, czyli
m.in. Rajd 360 stopni, Indust-
riada, koncert noworoczny,
uroczystości z okazji 11 listo-
pada i 3 maja przewidziano
580 tys. złotych, a radny Dra-
gon chce przesunąć 500 tys.
zł. Zostanie tylko 80 tys. na
kilka niewielkich imprez —
komentował prezydent
Frankiewicz.
Mimo że pozostali radni prosili

Dominika Dragona o wyjaś-
nienie jego propozycji ten po-
stanowił milczeć. Niefortunnej
poprawki nie przyjęto.
W tegorocznym budżecie
zaplanowano m.in. budo-
wę hali widowiskowo-
sportowej PODIUM, prze-
budowę skrzyżowań ulic
Dworcowej – Jana Pawła
II – Dolnych Wałów – Mi-
kołowskiej – Dunikow-
skiego oraz Wieczorka –
Daszyńskiego – Jasno-
górska. Przebudowę mos-
tu nad Kłodnicą w ciągu
ul. Zwycięstwa, budowę
mostów w ciągu ul. Dwor-
cowej i Wrocławskiej. Bu-
dowa południowej obwod-
nicy miasta od ul. Rybnic-
kiej do Pszczyńskiej. Roz-
budowę lotniska oraz re-
witalizację Kolejki Wąsko-
torowej.
Zmodernizowanych ma zostać
także 18 szkół i przedszkoli
oraz 5 boisk szkolnych. Zapla-
nowano budowę trzech sal
sportowych oraz areny lekko-
atletycznej
Każdy kto chce poznać całość
projektu uchwały budżetowej,
może znaleźć dokument na
stronie internetowej Urzędu
Miejskiego. 
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życzenia naszych
czytelnikówPotrzebujący zostaną bez środków?

Babciu!
Z okazji Twojego święta, 
Najserdeczniejsze życzenia!
Zdrowia, szczęścia, pomyślności,
przede wszystkim radości!

Marcin Bieszczadzki

Choć już niedługo 80 lat minie
jak Twe serce bije, to jeszcze 100 prze-
pięknych lat Ci życzę.
Choć nie ma takich słów,
które mogą przekazać wszystko czego
życzę Tobie za Twe czułe serce, mądre
nakazy. 
W dniu Twojego święta
dziękuję -sto razy! 
I życzę dużo zdrowia, szczęścia i speł-
nienia marzeń.

Wnuczka Agata ukochanej babci Jasi :*

Babciu w dniu Twojego święta życzę Ci dużo
zdrówka, pomyślności i samej radości. 
Bardzo Cię kocham.

Mirek  babci Adeli

Kochana Babciu chodź w dniu Twojego
święta nie mogę przyjechać,
to każdego dnia pamiętam o Tobie 
i ciepło mi na sercu gdy o Tobie wspomnę. 
Formą papierową życzę Ci spełnienia ma-
rzeń i stu lat życia :*

Alicja Kolaczek

Dziadku drogi, zawsze uśmiechnięty,
Życzymy dużo radości i dni pełnych miłości,
szczęściem wypełnionych chwil
a do pracy na działeczce dużo sił!

Dziadkowi Gerardowi wnukowie.

Przynosimy Tobie Babciu,
gazetkę wspaniałą w dniu Twojego święta,
życzmy Ci wszystkiego najlepszego, szczęścia,
uśmiechu i jeszcze więcej pociechy z wnuków.

Życzą: Monika , Justyna i Basia oraz Michał,
Krzysiu i mały prawnuczek Karolek.

Babciu Zosiu i Dziadku Fryderyku
życzę wam z całego serca dużo zdrowia
i jeszcze stu lat życia, żeby babcia mniej 
się martwiła a dziadek nie kuśtykał.

Kocham was Marta Nowak

Dziś słoneczko jasno świeci, Zima biała
śpiewa. 
A Michałek Karolak składa życzenia
Babci Jasi, Babci Basi i Dziadkowi Zbysz-
kowi, Dziadkowi Marianowi

Uśmiechu co dzień, dużo radości
100 lat życia  i zdrowia.

Babciu!
Z okazji Twojego święta, 
Najserdeczniejsze życzenia!
Zdrowia, szczęścia, pomyślności,
przede wszystkim radości!
Niech te piękne życzenia,
będą wyrazem mojej miłości.

Babci Bogumile wnuczek Kamil

Babciu moja ukochana, nie bądź nigdy
zatroskana, niechaj wdzięcznych wnucząt
koło, zawsze widzi Cię wesołą!
Niechaj w zdrowiu długie lata,
dni Twe płyną w pomyślności,
niech wiele radości splata pośród wnucząt
Twych miłości!

Marek Kaczmarek 

Na dzień Babci chcę Ci złożyć serdeczne
życzenia, byś lat setnych mogła dożyć, 
nie wiedząc, co to zmartwienia.

Wnuczek Rysiek, Babci Krysi

Kochana Babciu,
Z całego serca życzę Ci ciągłego uśmiechu
i radości, bo właśnie to czuję, gdy Cię
widzę. Stałaś się podporą naszej rodziny,
dlatego musisz żyć przynajmniej 200 lat!
Przy Tobie wciąż jestem dzieckiem bez
trosk i zmartwień. Dziękuje Ci za to!

Agata Cholewa

Jakie
inwestycje
w 2013r.

Dzień Babci, Dzień Dziadka



Pierwszą budzącą emocje kwestią
jest sposób w jaki zainteresowani
dowiedzieli się o zamiarach urzęd-
ników. 

W uzasadnieniu projektu przedsta-
wionego przez władze miasta mo-
żemy przeczytać, że zgodnie z zapi-
sem ustawy o systemie oświaty organ
prowadzący jest zobowiązany, co
najmniej na 6 miesięcy przed ter-
minem likwidacji zawiadomić o ta-
kim zamiarze rodziców, uczniów
oraz właściwego kuratora oświaty.
Jak argumentują protestujący taka
informacja miała pojawić się dopiero
z chwilą przegłosowania projektu
uchwały o likwidacji szkoły, czyli
po rozpoczęciu procedury likwida-
cyjnej. 

—Nie informując społeczności Wil-
czego Gardła oraz rodziców z oko-
licznych miejscowości, których dzieci
uczęszczają do SP2, Prezydent Mias-
ta nie zastosował się do obowiązu-
jących przepisów prawa. Te zakła-
dają bowiem, że w sytuacji powszech-
nego sprzeciwu mieszkańców wszyst-

kie działania powinny być poprze-
dzone procedurą referendum. —czy-
tamy w apelu. Pozwoliłoby to na
skuteczne wyrażenie stanowiska za-
interesowanych, ukazując jednocześ-
nie społeczne nastroje. 
Organy gminy, podejmując działania
zmierzające do reorganizacji placó-
wek oświatowych są zobowiązane
uwzględnić stanowisko społeczności
lokalnej, w tym protesty przeciwko
likwidacji szkoły. Bo jak mówi pol-
skie prawo, gmina to nie tylko aparat
urzędniczy, ale przede wszystkim
mieszkańcy. I to oni powinni mieć
decydujący głos w sprawach takich
jak likwidacja szkoły.

Sytuacji nie poprawia fakt, że więk-
szość mieszkańców Wilczego Gardła
dowiedziała się o likwidacji nie
z oficjalnych komunikatów, a pod-
czas… niedzielnej mszy.

Na spotkaniu Krystian Tomala uza-
sadniał podjętą decyzję m.in. zbyt
małą liczbą uczących się dzieci, za
którą obowiązuje subwencja w wy-
sokości 475 495 złotych. Stanowi

to 44% środków przekazanych na
utrzymanie szkoły. Resztę kosztów
w wysokości ponad miliona złotych
musi pokryć miasto. 

Rodzice nie zgadzają się z takim
stwierdzeniem, odwołując się do
ustawy o systemie oświaty. Jak za-
znaczają, środki niezbędne na rea-
lizację zadań oświatowych, w tym
na wynagrodzenia nauczycieli oraz
utrzymanie szkół i placówek, zagwa-
rantowane są w dochodach jedno-
stek samorządu terytorialnego. Za-

tem przedszkola, szkoły i placówki
publiczne zakładane i prowadzone
przez ministrów i jednostki samo-
rządu terytorialnego są jednostkami
budżetowymi. Dodają, że szukanie
oszczędności w edukacji publicznej
poprzez likwidację szkół jest nie-
zgodne z prawem. Zakładanie i pro-
wadzenie szkół należy do zadań
własnych gmin i zgodnie z orzecz-
nictwem sądów administracyjnych
argumenty natury ekonomicznej nie
mogą być główną przesłanką zamia-
ru likwidacji szkół.
Twórcy projektu przytaczają zbiorcze
statystyki z pobliskich podstawówek,
które ukazują malejącą liczbę

uczniów. Podobnym argumentem
posługiwali się Krystian Tomala
i Małgorzata Semik. Jednak według
rodziców, dane nie mają odzwier-
ciedlenia w rzeczywistości. Wskazują,
że łączna przewidywana liczba dzieci
w nowym roku szkolnym to 113
uczniów w samej szkole z Wilczego
Gardła. Dodatkowo ustawowo przy-
jęty przymus wysyłania dzieci do
szkoły o rok wcześniej zagwarantuje
przejście liczebności jednej grupy
z przedszkola do SP2.

—Przybywa młodych rodzin z dzieć-
mi, przedszkole pęka w szwach, zbli-
żamy się do wyżu demograficznego,
więc uczniów będzie przybywać,
a nie ubywać. —argumentuje rada
rodziców. —Wilcze Gardło jest dziel-
nicą rozwojową. Dzielnica obejmuje
swoim terenem ziemie graniczące
ze Smolnicą oraz Chorynskowicami
oraz obszar ziem do ul. Daszyńskiego.
Idący wyż demograficzny –oraz fakt
ciągłej rozbudowy Wilczego Gardła,
jak też Smolnicy i Choryńskowic po-
woduje bezpośredni napływ ludzi
oraz zwiększanie się populacji miesz-
kańców - a co  za tym idzie ich
dzieci, co przekłada się bezpośrednio

na kwotę dotacji do każdego dziecka
uczęszczającego do lokalnej szkoły
- dodają.

Już podczas spotkania zaakcento-
wano, że przecież to nie Gliwice
płacą za dzieci pochodzące ze Smol-
nicy. Właściwie to, iż uczęszczają
do szkoły w Wilczym Gardle powo-
duje, że podążają za nimi dodatkowe
subwencje. W utrzymanie szkoły
wlicza się koszt utrzymania budyn-
ków i nauczycieli - pozostaje on nie-
zmienny na poziomie ok. 1 100 000
zł. Różnią się za to dotacje z minis-
terstwa ―im więcej dzieci z przy-
ległych gmin będzie chodzić do szko-
ły nr 2 tym mniej będzie musiało
miasto „dokładać”. Według miesz-
kańców aktualna liczebność klas po-
zwala nauczycielom na lepsze do-
darcie do uczniów, przez co lepiej
postępuje ich rozwój edukacyjny.
Szkoła podstawowa została wytypo-
wana do programu Comenius z dofi-
nansowaniem o wartości 20 000 €.

Walka o przyszłość SP2 trwa nadal.
Choć względy finansowe odgrywają
niezwykle istotną rolę, to jednak w
czasie rodzicielsko – urzędniczych
przepychanek, nie możemy zapomi-
nać o najważniejszych bohaterach
tej historii. W tej sprawie liczy się
przede wszystkim dobro dzieci.
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dwa to rezerwa subwencji budżeto-
wej oraz pieniądze przeznaczane na
ten cel przez poszczególne miasta.
Formalnym inwestorem został Sa-
morząd Województwa Śląskiego.
Z racji tego, że szacunki siłą rzeczy
były robione w 2007 roku, stała się
rzecz nieunikniona. Wartość tej in-
westycji najzwyczajniej w świecie
wzrosła. Finansowanie okazało się
niewystarczające. Udaliśmy się do
ministra Sławomira Nowaka po to,
aby wspomógł nas. W jednym z pa-
ragrafów jest zapis, który mówi
wprost, że w momencie kiedy do za-
kończenia inwestycji brakowałoby
środków, strona rządowa zobowią-
zuje się do zapewnienia tych środków.
— precyzował Adam Matusiewicz.

Na trasie G2 przewidziano 13 obiek-
tów takich jak: wiadukty, mosty
i kładki technologiczne. 
— Powstanie DTŚ wiąże się z prze-
budową infrastruktury miejskiej
i skomunikowaniem nowej drogi
z istniejącym układem ulic. Dla
ochrony środowiska naturalnego
zaplanowano m.in. 7 zastępczych
zbiorników wodnych dla płazów,
systemy zabezpieczeń szlaków mi-
gracji płazów poprzez zastosowanie
urządzeń naprowadzająco – wy-
gradzających, system odwodnienia
i urządzeń oczyszczających. Już roz-
poczęto budowę obiektów mosto-
wych nad ulicami: Kujawską, Błonie,
Wschodnią oraz nad torami PKP.
Powoli powstają także pale pod

most nad rzeką Kłodnicą i auto-
stradą A1 oraz pod łącznicę do tego
mostu – informuje Danuta Żak,
rzecznik prasowy DTŚ S.A.

Uwaga!
Zmiany w organizacji ruchu.
Ze względu na prowadzone
prace, od lutego do grudnia
br. część ul. Kujawskiej zo-
stanie zamknięta. Objazd
wyznaczono ulicami Błonie
i Pocztową.
Całą Drogową Trasą Średnicową
– z Katowic do Gliwic – przejedziemy
na początku 2015 r. Oba gliwickie frag-
menty „średnicówki” będą kosztować
prawie miliard złotych.

5,6-kilometrowy odcinek G2 bę-
dzie przebiegał od ul. Kujawskiej
do istniejącego węzła DK88 i
ul. Portowej. Powstający frag-
ment DTŚ, bezpośrednio połą-
czy miasta aglomeracji śląskiej
na trasie Katowice – Gliwice.
Inwestycja ma zostać zrealizo-
wana do końca 2014 roku. 

Warto dodać, że jeszcze w grudniu

brakowało środków na budowę
„średnicówki”. Wtedy też, obecnie
były już, marszałek województwa
Adam Matusiewicz tak tłumaczył
przyczyny zaistniałych problemów.
— Inwestycja w głównej mierze była
finansowana z budżetu państwa.
Mniej więcej połowa kosztów jest
sfinansowana z kredytu Europej-
skiego Banku Inwestycyjnego – to
jedno z trzech źródeł. Pozostałe

Marcin Subotowicz 

Jakie
inwestycje
w 2013r.

Już teraz władze miasta ostrzegają przed ewentualnymi

utrudnieniami. Prace mogą potrwać nawet dwa lata,

dlatego gliwiczanie powinni uzbroić się w cierpliwość.

Rusza budowa DTŚ w Gliwicach

Walka o przyszłość SP2 trwa nadal. Choć względy finansowe odgrywają

niezwykle istotną rolę, to jednak w czasie rodzicielsko – urzędniczych

przepychanek, nie możemy zapominać o najważniejszych bohaterach tej

historii. W tej sprawie liczy się przede wszystkim dobro dzieci.

Zlikwidują szkołę?
Rodzice walczą!
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Dlatego warto jak najszybciej
wykonać profilaktyczne ba-
dania. Choroba, charaktery-
zująca się obniżeniem masy
kostnej i prowadząca do więk-
szej podatności na złamania,
rozwija się długi czas bez ża-
dnych wczesnych objawów.
W siódmej dekadzie życia
osteoporoza dotyka głównie
kobiet – i właśnie z tego wzglę-
du, panie w wieku 60 lat
i więcej, powinny zwracać na
tę kwestię baczną uwagę –

niezależnie od tego, czy miały
kiedykolwiek złamanie kości,
czy też nie.

Gliwiczanki mogą bezpłatnie
badać się w Gabinecie Diag-
nostyki i Leczenia Osteoporozy
(ul. Asnyka 11). Dodatkowe
informacje są udzielane pod
numerem tel. 32/331-33-16
(od poniedziałku do piątku
w godzinach od 10.00 do
16.00). – Dotąd z bezpłatnych
badań w naszym gabinecie

skorzystało prawie 1500 osób
– głównie gliwiczanek. W efek-
cie 60 pań zostało już objętych
opieką lekarską, a kolejnych
kilka rozpocznie terapię w cią-
gu najbliższych tygodni.

Warto się badać, bo szyb-

kie zdiagnozowanie pro-

blemu zdecydowanie po-

maga w leczeniu – zachę-
ca prof. dr hab. n. med.
Wojciech Pluskiewicz.

Dla uczczenia swoich pseudo bohaterów ko-
muniści nadawali nazwy ulicom. Z tego po-
kaźna część pozostała do dziś. Temat powraca
jak bumerang, bo o zmianie nazw ulic, którym
patronują komuniści mówiło się już w 2008
roku. Wówczas mieszkańcy w ankiecie prze-
prowadzonej przez Urząd Miejski zdecydo-
wali, że nie chcą zmian. – Decyzja o zmianie
nazw tych ulic nie należy do nas – rozkłada
ręce Marek Jarzębowski, rzecznik prezy-
denta Gliwic. – Prezydent występował z ini-
cjatywą zmiany nazw ok. 18 ulic, a w 2008 r.

przeprowadzono nawet ankietę. Jej wyniki
były druzgocące. Ok. 3500 osób, które wzięły
w niej udział, opowiedziało się przeciw zmia-
nom. „Za” było zaledwie 250 respondentów
– mówi Jarzębowski w rozmowie z Gazetą
Polską Codziennie, która poruszyła temat ko-
munistycznych patronów ulic.

Zdaniem rzecznika mieszkańcy nie są zain-
teresowani zmianami nie tylko z powodu
trudności związanych m.in. z wymianą do-
kumentów firmowych, reklam czy dowodów
osobistych. – Niektóre koszty możemy prze-
cież zdjąć z obywateli. Gdybyśmy rozwiązali

tę sprawę 20 lat temu, jak inne miasta, nie
byłoby problemu. Teraz mieszkańcy uważają,
że nie ma to już sensu – przyznaje rzecznik.

O tym, że problem istnieje, przekonuje Marta
Święcicka, przewodnicząca gliwickiego Klu-
bu „Gazety Polskiej”. – Jesteśmy skansenem!
– mówi. – Większość z tych ulic znajduje się
w ubogich dzielnicach miasta, jak choćby
Łabędy, gdzie do dziś swoje ulice mają Karol
Marks i Róża Luksemburg – dodaje Święcicka
w rozmowie z GPC.

Na stronie gliwickiego klubu Gazety Polskiej
widnieje wykaz najbardziej komunistycznych
nazw w Gliwicach: Armii Ludowej, Czwarta-
ków, Fornalskiej, Gomułki, 15 Grudnia, Gwar-
dii Ludowej, Hibnera, Kniewskiego, 22 Lipca,
Róży Luksemburg, Karola Marksa, Józefa
Mitręgi, Niedbalskiego, Wiesława Ociepki,
Okrzei, Obrońców Pokoju, Waryńskiego, Ra-
packiego, Rutkowskiego, Hanki Sawickiej.
Sieronia, Skalskiego, Wasilewskiej, Zawadz-
kiego, Zubrzyckiego Franciszka, ZWM, Ża-
bińskiego

Gliwice są skansenem.
Komunizmu

Powiedz STOP
osteoporozie

Pomóżcie znaleźć nam odpowiedni dom
dla PREZESA. Piesek ma 8 lat, jest za-
dbany i zdrowy. Zna wszystkie podsta-
wowe komendy. To bardzo wierny
i posłuszny przyjaciel. Prezes potrzebuje
czułości i uwagi. Sprawa jest niezwykle
pilna, gdyż zapadła decyzja o jego uśpie-
niu z powodu narastającej agresji. Piesek
potrzebuje spokojnego domu, w którym
będzie mógł się wybiegać. Zabrano go
z miejsca, w którym był męczony i bity.
Behawiorysta stwierdził, że jego lęki i złe

zachowania wymagają odrobiny skupie-
nia i pracy. Wspaniale odnajdzie się
w domu z ogrodem, ale nie jest to waru-
nek konieczny — najlepiej bez małych
dzieci i innych zwierząt.

Jeśli mógłbyś przygarnąć Prezesa
lub znasz kogoś kto mógłby to
zrobić proszę o kontakt.
tel. 608 882 276
nuska77@gmail.com 

Osteoporoza to cichy złodziej kości, który

atakuje zwłaszcza kobiety po 60. roku życia.

www.dzisiajwgliwicach.pl

Marta Święcicka, przewodnicząca gliwickiego
Klubu „Gazety Polskiej” – Jesteśmy skansenem! 

REKLAMA REKLAMA

Łukasz Fedorczyk

Szukamy domu dla Prezesa
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Będą nowe
połączenia

Jak zapowiada spółka, będą one skomuniko-
wane obustronnie w stacji Katowice, z pocią-
gami linii S5 (relacje „do” i „z” Bielska-Białej).

Rozkładowe godziny kursowania pociągów:
Gliwice (10:35) – Katowice(11:16)
Gliwice (14:35) – Katowice(15:16)
Gliwice (16:35) – Katowice(17:16)
Katowice (9:47) – Gliwice (10:28)
Katowice (11:45) – Gliwice (12:24)
Katowice (15:45) – Gliwice (16:26)
Katowice (17:45) – Gliwice (18:26)

Ponadto na wniosek pasażerów, w dni wolne
od pracy wyjadą także pociągi w następują-
cych relacjach: 
Katowice (22:45) – Gliwice (23:23) — jako
rozszerzenie oferty, z pociągu kursującego
wyłącznie w dni robocze  na pociąg codzien-
nego kursowania; 
Zawiercie (23:43) – Częstochowa — jako roz-

szerzenie oferty, w celu skomunikowania
w stacji Zawiercie z pociągiem z Gliwic. Po-
ciąg kursuje w dni wolne od pracy, z wyjąt-
kiem 17.02.2013, z powodu zamknięcia
torowego pomiędzy stacjami Poraj i Często-
chowa.

Dodatkowo od 18 stycznia, zostaną urucho-
mione wieczorne połączenia, w nowej relacji
Lubliniec – Gliwice i z powrotem (przez
Pyskowice), oznaczone jako linia S19. 

Rozkładowe godziny kursowania pociągów:
Lubliniec (20:35) – Gliwice (21:38)
— skomunikowany z pociągiem Przewozów
Regionalnych z Wrocławia Głównego.
Gliwice (22:58) – Lubliniec (23:57)
— skomunikowany z pociągiem linii S1
z Częstochowy (przez Katowice). Dodatkowo
od 1 lutego 2012 r. zostanie także otwarta
linia Gliwice  – Bytom Bobrek – Bytom.

Wniosek policji dotyczący zdemoralizowania
został definitywnie odrzucony.

Od 19 stycznia 2013 Koleje Śląskie uruchamiają
nowe połączenia relacji Gliwice – Katowice.

Sprawa toczyła się już od września ubiegłego
roku. Wtedy też doszło do potrącenia nasto-
latki w okolicy przejścia dla pieszych przy
ul. Zwycięstwa. Pomimo tego, iż dziewczyna
nie doznała większych obrażeń, wydarzenie
wzbudziło wiele kontrowersji. Przede wszyst-
kim dotyczyły one postanowienia policji,
która zarzuciła dziewczynie demoralizację. 

Jak potem tłumaczył oficer prasowy Marek
Słomski, do decyzji przyczyniła się opinia
biegłego. 
—Otóż doszło do zdarzenia, które w nomen-
klaturze prawnej zwane jest kolizją. Ktoś

musiał więc być sprawcą, ktoś – pokrzyw-
dzonym. Zasada prawna legalizmu nie po-
zwala puszczenia sprawy w niepamięć. Nie-
stety, pojawiły się wątpliwości. Dlatego, mimo
że to jedynie wspomniana kolizja i nikt nie
został ranny, powołano niezależnego biegłego
sądowego z zakresu rekonstrukcji wypadków
drogowych. Wszystko po to, by wszelkie nie-
ścisłości dokładnie wyjaśnić. Po przeprowa-
dzeniu badań biegły stwierdził, że zachowanie
14-latki „pozostawało w rażącej sprzeczności

z zasadami bezpieczeństwa drogowego; nie-
prawidłowość jej zachowania polegała na
niezachowaniu szczególnej ostrożności przed
wkroczeniem na jezdnię”. 
Dodatkowo prawo nie tylko nie przewiduje
możliwości karania osoby nieletniej przez
policję, ale nie daje nawet możliwości zasto-
sowania pouczenia. —To zadanie wyłącznie
dla sędziów, dlatego prowadzący sprawę po-
licjant musiał wysłać materiały do sąd

Tym samym, zgodnie z prawem funkcjona-
riusz musiał przekazać sprawę do Sądu Re-
jonowego w Gliwicach. Rozpoczęło się po-

stępowanie dotyczące wspomnianej demo-
ralizacji. W mediach zawrzało! Internauci
obrzucali inwektywami organy ścigania, nie
wiedząc, że w Polsce właśnie tak załatwia się
podobne kwestie. Na szczęście po rozpatrzeniu
wniosku gliwicki sędzia umorzył sprawę na-
stolatki. Dodał, że nie stwierdził przejawów
demoralizacji. Choć wniosek nie jest jeszcze
prawomocny, policja zapowiada, że nie za-
mierza składać odwołania.

Sąd umorzył
sprawę nastolatki

„Nie jest zdemoralizowana”



Rząd zaoszczędzi na
„becikowym”

Stawianie fotoradarów to nie jedyny sposób
na zapełnianie budżetowej kasy. 
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W Gliwicach już od zeszłego tygodnia
stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu
przekracza normę o ponad 100%

Centrum Ratownictwa ostrzega

— lepiej nie wychodzić z domu.

Taka sytuacja utrzymuje się

w większości śląskich miast.

Dzieci i osoby starsze nie po-

winny wychodzićz domu.

Szczególnie narażone na dzia-
łanie smogu są osoby z pro-
blemami układu krążenia i

układu oddechowego. Powin-
no się unikać długich space-
rów, wysiłku na świeżym po-
wietrzu i nadmiernego wiet-
rzenia mieszkań.
Jak podaje Wojewódzki In-
spektorat Ochrony Środowis-
ka, przyczyną znacznego
wzrostu stężenia pyłu jest sto-

sunkowo słaby wiatr. Dodat-
kowo mieszkańcy palą czym
popadnie, co prowadzi do zna-
czącego pogorszenia warun-
ków aerosanitarnych w na-
szym regionie. Coraz częściej
stężenie pyłu zawieszonego
PM10, przekracza ostrzegaw-
czy poziom 200 μg/m3. 

W gliwickim CH FORUM zima nie ostu-
dziła gorących serc. W zeszłą niedzielę
okazali je goście centrum oraz partnerzy
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Wspólnymi siłami udało się pobić wynik
ubiegłorocznej kwesty i uzbierać blisko
21 000 zł.

Ogromna w tym zasługa sporej grupy wolonta-
riuszy ze sztabu gliwickiego oraz studentów
medycyny (IFMSA), kwestujących przy okazji
darmowych badań i akcji profilaktycznych. To
m.in. dzięki nim puszki szybko zapełniały się
po same brzegi.

W osiągnięciu imponującego wyniku dopomogła
sprzedaż przygotowanych przez FORUM oko-
licznościowych gadżetów: czekoladowych szta-
bek złota, breloków i świeczek zapachowych
z logo Orkiestry.
Dodatkowo dyrekcja centrum przekazała na
rzecz WOŚP czynsz z comiesięcznego 
Jarmarku Zdrowia, który w weekend odbywał
się w FORUM.

Sporo pieniędzy zebrano podczas tradycyjnej
licytacji przedmiotów podarowanych m.in.
przez lokalny Sztab WOŚP, najemców CH
FORUM, uczniów i pedagogów ZSOS Nr 6 w
Gliwicach oraz wystawców wspomnianego
Jarmarku. Oprócz fantów Orkiestry (koszulka,
kubek, kalendarze), były wśród nich takie
atrakcje, jak: rejs sportową motorówką, ku-
pony do ekskluzywnego SPA, makieta domu
wykonana w areszcie śledczym, czerwone lu-
krowane serca z piernika, zestawy markowej
bielizny czy zestawy naturalnej żywności.

Jak co roku, klienci CH FORUM mogli liczyć
na ciekawy program dedykowany Orkiestrze.
Na scenie koncertowały zespoły LeFleur, Yejku,
Synestesia oraz żeńskie trio wokalne Chilli
Girls. Występami sportowymi i fitness publicz-
ność rozruszali PURE Jatomi Fitness i Shausha
Sport Club. Z zapartym tchem oglądano pokazy
walki mieczem gliwickiej grupy Seijokan oraz
Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki.

Wraz z początkiem roku zmieniły się zasady
przyznawania tzw. „Becikowego”. Rządzący
tak samo jak legendarny Janosik, odebrali
„bogatym” i rozdali biednym. Nowelizacja
ustawy o świadczeniach rodzinnych, podpi-
sana w listopadzie przez Prezydenta Broni-
sława Komorowskiego, wprowadza nowe kry-
terium dochodowe. Do tej pory świadczenie
przysługiwało każdej świeżo upieczonej mamie,
niezależnie od poziomu dochodów i wynosiło
1 tys. złotych. 

Według nowych przepisów jednorazowa za-
pomoga z tytułu urodzenia dziecka, należy
się wyłącznie rodzinom, których miesięczny
dochód nie przekracza 1922 zł na osobę.
Wprowadzone zmiany już wcześniej zapo-
wiedział w wygłoszonym expose Premier Do-

nald Tusk. Początkowo założył, że dodatkowe
pieniądze dostaną rodziny, które rocznie za-
rabiają poniżej 85 tys. złotych. To jednak
wzbudziło wątpliwości Rządowego Centrum
Legislacji, które uznało, że proponowane roz-
wiązania mogą być niezgodne z konstytucją.
Łamią bowiem zasadę równości i sprawiedli-
wości społecznej, nobilitując rodziny wycho-
wujące jedno dziecko. 
Z wyliczeń Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej wynika, że odebranie świadczenia
około 10% rodzin, pozwoli oszczędzić prawie
40 milionów złotych. Pieniądze mają zostać
przeznaczone na podwyższenie miesięcznych
zasiłków oraz przyszłą zmianę kryteriów do-
chodowych. W ocenie ministerstwa to roz-
wiązanie korzystniejsze od dotychczasowego,
gdyż nie ma jednorazowego charakteru. 

CH FORUM

21 000 zł
zasili konto WOŚP
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W ubiegłą sobotę weszły w życie nowe za-
sady egzaminowania w Wojewódzkich
Ośrodkach Ruchu Drogowego. W obawie
przed nowymi wymaganiami przyszli kie-
rowcy wypełnili szkoły jazdy i ośrodki eg-
zaminacyjne. Jak relacjonowała jedna
z pracownic WORD w Rybniku – najczę-
ściej wybieranego przez Gliwiczan – ruch
zwiększył się diametralnie. 
—W okienkach wzmożony ruch zanoto-
waliśmy już w listopadzie. Każdy starał
się o termin egzaminu przed 19 stycznia.
Do ostatniego dnia do okienek przychodziły
tłumy. Tylko nerwy pozostały bez zmian.
Teraz oprócz stresu związanego
z testami i jazdą egzaminacyjną, dochodzą
nowe zmartwienia. Ludzie bez przerwy
pytają o nowe opłaty, bo w tym wypadku
kwoty wzrosną.

Wprowadzone zasady wynikają z przyjętej
w 2011 roku ustawy o kierujących pojaz-
dami. Choć według początkowych zapo-
wiedzi, miały wejść w życie w lutym ubieg-
łego roku, ostatecznie termin przesunięto
na 2013 r. W dużej mierze nowelizacja
jest uzupełnieniem przepisów Unii Euro-
pejskiej, dotyczących szkolenia i egzami-
nowania kierowców. 

O szczegółach opowiedział nam Marek
Wlach instruktor szkoły jazdy Elmot. 
Najwięcej innowacji pojawi się w części
teoretycznej. By uzyskać uprawnienia ka-
tegorii B, egzaminowany będzie odpowia-
dał na 32 pytania z puli 3 tysięcy, a nie
jak dotąd na 18 z 500 pytań. 

Pierwsze 20 pytań dotyczy wiedzy pod-
stawowej, czyli zagadnień, które obowią-
zują wszystkich kierowców. Pozostałe 12
pytań obejmuje wiedzę specjalistyczną,
odpowiednią dla zdawanej kategorii. Oczy-
wiście pytania nie są jednolite i różnią się
punktacją, w tym wypadku za każdą po-
prawną odpowiedź możemy otrzymać od
1 do 3 punktów. 

Dodatkowo zestawy nie będą udostępniane,
a w przypadku 20 pierwszych slajdów,
czas na odpowiedź będzie wynosiła 15 se-
kund! Nie będzie można cofać pytań,
zatem nie ma szans na poprawienie złego
wyboru. Egzamin ma wiernie oddawać

warunki w normalnym ruchu drogowym,
gdzie kierowca ma tylko kilka sekund na
podjęcie decyzji.

Nowe zasady to także problem ośrodków
egzaminacyjnych. Ogromna liczba chęt-
nych wydłużyła czas oczekiwania na
egzaminy teoretyczne i praktyczne. 

Chciałbym również zauważyć, że świeżo
upieczeni kierowcy nawet już po otrzy-
maniu uprawnień będą musieli dostosować
się do nowych zasad. 

1. Osoby, które uzyskały prawo jazdy kat. B

po raz pierwszy, będzie obowiązywać

dwu letni okres próbny.

2. Między czwartym, a ósmym tygodniem

od otrzymania prawa jazdy kierowca bę-

dzie zobowiązany odbyć kurs dokształ-

cający w zakresie bezpieczeństwa ruchu

drogowego za dodatkową opłatą.

3.  Kierowca będzie również zobowiązany

odbyć praktyczne szkolenie w zakresie

zagrożeń w ruchu drogowym prowadzone

przez ośrodki doskonalenia techniki jazdy

za dodatkową opłatą.

4. W okresie próbnym przez pierwsze osiem

miesięcy, kierowca może kierować wy-

łącznie pojazdem oznakowanym z tyłu

i przodu tak zwanym ”zielonym listkiem”.

5. Przed upływem ósmego miesiąca, kieru-

jącemu zabrania się przekraczania pręd-

kości 50 km/h na obszarze zabudowanym,

80 km/h poza obszarem zabudowanym

oraz 100 km/h na autostradzie i drodze

ekspresowej dwujezdniowej.

6. W okresie próbnym kierującemu zabrania

się podejmowania pracy zarobkowej

w charakterze kierowcy pojazdu określo-

nego w prawie jazdy kategorii B.

7. W okresie próbnym zabrania się również

osobistego wykonywania działalności

gospodarczej polegającej na kierowaniu

pojazdem określonym dla prawa jazdy

kategorii B.

Sporo kontrowersji budziły zapisy, które
zakładały, że jeśli w ciągu okresu próbnego
początkujący kierowca popełni 2 wykro-
czenia stwierdzone mandatami lub pra-
womocnymi wyrokami sądu, okres próbny
zostaje wydłużony o kolejne 2 lata. Do-
datkowo każdemu, kto nagminnie łamie
przepisy ruchu drogowego prawo jazdy
będzie odbierane. Jednak restrykcyjne
ustalenia wejdą w życie dopiero w 2016
roku, ponieważ nie jest na to gotowa baza
CEPiK. 

Dużo droższe okaże się zdobycie upraw-
nień na prowadzenie motoru. Wzorem
innych europejskich krajów, odpowied-
nie kategorie prawa jazdy będą uzależ-
nione od pojemności motocykla. Ponadto
ubiegający się o kategorię A muszą ukoń-
czyć 24 lata. Ta zmiana dotyczy również
kierowców ubiegających się o kategorie
C i D. Nowelizacja podnosi wiek kandy-
datów do 21 lat, w przypadku autobusów
— do 24.

Wszyscy jednogłośnie stwierdzają, że jeśli
zmodyfikowany egzamin ma zwiększyć
umiejętności kierowców, a tym samym
bezpieczeństwo na drogach, to bez wąt-
pienia takie rozwiązanie jest potrzebne.
Nie wiemy tylko, ile osób wypowiadało
się tak pochlebnie o pomyśle, gdyby to
właśnie oni musieli zdać na nowych zasa-
dach.

Gliwicka szkoła Elmot, prowa-
dzona przez Ewelinę Kozaczkie-
wicz, już od 10 lat pomaga po-
czątkującym kierowcom zdobyć
upragnione prawo jazdy.  Ośrodek
mieści się przy ul. Matejki 5, tuż
przy gliwickim Rynku.

Nowe egzaminy
na prawo jazdy 

Najtańszy
moduł reklamowy

w Gliwicach

zadzwoń

323 325 096

REKLAMA

REKLAMAREKLAMAREKLAMA

✪ widzisz coś interesującego

✪ coś Cię irytuje

✪ masz coś do powiedzenia

✪ uczestniczysz w życiu

społecznym

✪ masz ciekawe zdjęcia

✪ wiesz o czymś ważnym

✆323 325 096
redakcja@dzisiajwgliwicach.pl

skontaktuj�się�z�nami

http://www.facebook.com/dzisiaj.w.gliwicach

Facebook: Najwięcej fanów
Portal: Najwięcej informacji
Gazeta: Największy nakład

Dołącz do nas na FACEBOOK-u
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Mieszkanki Zatorza, matka
i córka, uwierzyły kobiecie
podającej się za uzdrowi-
cielkę.

W wyniku przeróżnych sza-
mańskich guseł straciły sporą
gotówkę i trochę złota. Historię
opisujemy ku przestrodze.

We wtorek przed południem
do jednego z domów jednoro-
dzinnych w dzielnicy Zatorze
zapukała kobieta w średnim
wieku. Otworzyła jej 65-latka.
Nieznajoma poprosiła o coś
ciepłego do picia. Zaproszono
ją do mieszkania. W nim prze-
bywała jeszcze jedna kobieta,
matka 65-latki. Podczas luźniej
rozmowy wyszło na jaw, że
starsza pani choruje. Wtedy
nieznajoma przedstawiła się
jako znana uzdrowicielka. Mat-
ka i córka ucieszyły się, wyraziły
zgodę na leczniczy seans.

Uzdrowicielka poprosiła do-
mowniczki o jakieś żywe zwie-
rzę. Przyniesiono kurę. W wy-
niku przeróżnych czarów i za-
klęć czynionych nad chorą ko-
bietą kura...zdechła. To do resz-
ty przekonało gospodynię: sko-

Czarymary,
hokus pokus...
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żałoby

szwedz-
ki

"grosz"

plażowe
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Mauer z
pistole-
tem
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Napadli na
bezbronną parę.

Zaskakujący
telefon

❄
❄

❄ ❄ ❄ ❄❄

Trwa policyjna
akcja „Bus”

W poniedziałek gliwiccy poli-
cjanci z ruchu drogowego
rozpoczynają działania w ra-
mach wojewódzkiej akcji
„Bus”. Inicjatywa ma na celu
poprawę bezpieczeństwa w
ruchu drogowym w zakresie
przewozu osób.
Mundurowi zwracają szczególną
uwagę na czas pracy kierowców.

ro zwierzę nie żyje, pewnie
wzięło na siebie jej choroby...

Nagle guślarka zapytała o pie-
niądze, jakie panie przetrzy-
mują w domu, a które, jako
nośnik zła, mogą zatruwać oto-
czenie. Właścicielka przyniosła
gotówkę w różnych walutach,
w sumie około 30 tys. złotych,
a „uzdrowicielka” rozpoczęła
proces oczyszczania. Manipu-
lowała gotówką, machając nią,
potrząsając. Wreszcie poprosiła
o pończochę, w którą pieniądze
zapakowała. Potem zagadnęła
jeszcze o złoto.
Panie przyniosły...

Jak łatwo się domyśleć,
w wyniku „seansu” oszczęd-
ności zniknęły a choroba
...została.

11 bm. około godz. 19:00 poli-
cyjny patrol zatrzymał na gorą-
cym uczynku sprawców pobicia.

Baran 21.03-20.04
Przez�cały�tydzień�będziesz
w�doskonałym�nastroju.�Dzięki
temu�wykażesz�się�zarówno
w�domu�jak�i�w�pracy.�Ciesz
się�doskonałym�humorem.

Byk 21.04-20.05
Czeka�na�Ciebie�mnóstwo
zaległych�obowiązków.�Mu-
sisz�pamiętać�o�wszystkich
szczegółach.�Jeśli�tylko�wy-
tężysz�siły,�poradzisz�sobie
bez�problemów.�

Bliźnięta 21.05-21.06
Aby�spełniły�się�Twoje
plany�zawodowe�musisz�po-
myśleć�nad�ewentualną�ko-
rektą�swoich�działań.
Skupiasz�się�na�kwestiach,
które�nie�przynoszą�efektów.

Rak 22.06-22.07
Będziesz�się�cieszył�dosko-
nałym�zdrowiem.�Pełen�sił
i�entuzjazmu�podejmiesz�się
nowych�wyzwań�w�pracy.
Pamiętaj,�aby�konsultować
wszystko�z�szefem.

Lew 23.07-23.08
W�tym�tygodniu�przyda�Ci
się�odrobina�odpoczynku
i�relaksu.�To�nie�takie�trudne,
szczególnie�gdy�wybierzesz
się�na�krótki�zimowy�spacer.�

Panna 24.08-22.09
Nie�możesz�narzekać�na�łas-
kawość�losu.�Wszystko�bę-
dzie�układać�się�zgodnie
z�Twoimi�założeniami.�Teraz
warto�poświęcić�odrobinę
czasu�bliskim.

Waga 23.09-23.10
Choć�ze�wszystkich�stron
prześladują�Cię�terminy,
a�w�kalendarzu�nie�ma
miejsca�na�wolny�dzień,�to
jednak�dzięki�wytrwałości
odniesiesz�ogromny�sukces!

Skorpion 24.10-22.11
Jak�mówi�przysłowie�-
„pierwsze�koty�za�płoty”.
Nie�zrażaj�się�więc�trudno-
ściami.�Spotkasz�się�z�przy-
chylnością�otoczenia.

Strzelec 23.11-21.12
Koniec�tygodnia�koniecznie
spędź�z�najbliższymi.�Uczcij
z�nimi�sukces,�bo�to�oni�są
częścią�twoich�dokonań.
Pamiętaj,�że�zawsze�możesz
na�nich�liczyć.

Koziorożec 22.12-20.01
Może�dlatego,�że�odłożyłeś
część�zadań�„na�potem”,
teraz�trzeba�się�będzie�za�nie
zabrać.�Ale�jak�już�rozpę-
dzisz�lokomotywę,�pociąg-
nie�ona�resztę�załogi.

Wodnik 21.01-19.02
Ten�tydzień�zaliczysz�do�sto-
sunkowo�udanych.�Choć
zdarzyło�się�wiele�nieprzy-
jemnych�zdarzeń,�zostały
stłumione�za�sprawą�Twoich
osiągnięć.

Ryby 20.02-20.03
Możesz�liczyć�na�spektaku-
larne�sukcesy!�Wszystko�za
sprawą�Twojej�kondycji�i�na-
stawienia�do�życia.�Siła
i�energia�nie�będą�Cię�opusz-
czać�przez�cały�tydzień.

 Agnieszka (poniedziałek)
— osoba wrażliwa i spokojna
z dużym poczuciem odpowie-
dzialności.

 Mateusz (wtorek)
— odpowiedzialny, prawdo-
mówny, sprawiedliwy, o dobrym
sercu. Konsekwentny w realizacji.

 Jan (środa)
jest sprawiedliwy, dobry,
bardzo pracowity. Mówi się
o nim, że jest złotą rączką.

 Felicja (czwartek)
to kobieta poszukująca wiedzy,
chętnie studiuje sztukę. Ma
szlachetną naturę, jest pełna
chęci by służyć innym.

 Irena (piątek)
jest kobietą pogodną, gospo-
darną, kochającą rodzinę.
Niezwykle spontaniczna
i uwielbiająca towarzystwo.

 Wanda (sobota)
to kobieta kochająca domowe
ognisko. Jest wzorową matką,
dlatego wszystko przeznacza
na wychowanie swoich dzieci.

 Julian (niedziela)
— towarzyski, potrafi współ-
działać z ludźmi. To mężczyzna
szlachetny i bardzo pracowity.  

Było już po 22.00, kiedy za
sprawą policji pewien pracow-
nik lokalu gastronomicznego w
centrum Gliwic musiał prze-
rwać swoje codzienne zajęcia.
Dowiedział się bowiem, że gdy
spokojnie pracował, ktoś kradł
należący do niego nowy skuter.
Wspomniany mężczyzna
otrzymał telefoniczną informa-
cję, z której wynikało, że poli-
cjanci poszukują go jako

właściciela skutera znalezio-
nego przy dwóch zatrzyma-
nych sprawcach. Kilkadziesiąt
minut wcześniej patrol zainte-
resował się mężczyznami, któ-
rzy w rejonie pl. Mickiewicza
prowadzili skuter. Zapytani o
właściciela twierdzili, że pojazd
pożyczyli od kolegi. Policjanci
nie uwierzyli w tę wersję. 

Po ustaleniu w bazach danych
i wykonaniu kilku telefonów
okazało się, że przedmiotowym
skuterem przyjechał do pracy
młody gliwiczanin. Gdyby nie
policjanci, musiałby wracać do
domu piechotą. Dwaj amatorzy
cudzej własności mają 29 i 18
lat. Obaj trafili do policyjnego
aresztu. Usłyszą zarzuty doko-
nania kradzieży mienia o war-
tości kilku tysięcy złotych,
czeka ich proces karny, grozi
im od 3 miesięcy do 5 lat po-
zbawienia wolności.

Sprawdzają też, czy kierowcy mi-
krobusów nie przekraczają doz-
wolonej prędkości i nie prowadzą
pojazdów po spożyciu alkoholu.
Podczas kontroli policjanci wery-
fikują stan techniczny autobu-
sów, ich wyposażenie oraz
zwracają uwagę na liczbę prze-
wożonych osób. Kontrolowane
są również dokumenty. 

Pamiętajmy, że w przy-
padku, gdy nasze pociechy
wybierają się na długo
oczekiwane ferie, możemy
poprosić o dodatkową kon-
trolę pojazdu, wcześniej
zgłaszając ten fakt funkcjo-
nariuszom. 

Prokurator Rejonowy Gliwice-
Zachód zastosował środek zapo-
biegawczy w postaci dozoru

policyjnego wobec trzech mło-
dych knurowian, którzy napadli
i pobili spacerującą ul. Wilsona
parę. Jeden z napastników użył
pełnej butelki z piwem – rozbił ją
30-letniemu pokrzywdzonemu
na głowie. Rozbitą butelką ciężko
zranił też mężczyznę w rękę.
Sprawcy pobili również towarzy-
szącą pokrzywdzonemu dwu-
dziestokilkuletnią kobietę. 
Dwa dni później trzech napastni-
ków zostało doprowadzonych do
prokuratury rejonowej. Prokura-
tor podjął decyzję o zastosowaniu
wobec nich środka zapobiegaw-
czego w postaci policyjnego do-
zoru. Sprawcami pobicia są trzej
mieszkańcy Knurowa w wieku
od 17 do 21 lat. Dwóch z nich jest
dobrze znanych knurowskim
stróżom prawa. Za czyn, którego
się dopuścili, kodeks karny prze-
widuje do 8 lat pozbawienia wol-
ności.


