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Pogoda

w�Gliwicach

Sobota, 02 luty 
temp. 3°C |-2°C ❂

Czwartek, 31    bm.
temp. -3°C |-8°C

Piątek, 01    luty
temp. 4°C | 1°C

Wtorek, 29 bm.
temp. -1°C |-9°C

Środa, 30 bm.
temp. -1°C |-10°C  

w Gliwicach
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Dziękujemy za zaufanie!

w Gliwicach

ulubiony portal gliwiczan

www.facebook.com/dzisiaj.w.gliwicach
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Wielu użytkowników dróg ma wątpliwości co do pierwszeństwa pozostałych

uczestników ruchu – szczególnie w okolicach przejść. O dokładną interpretację

zapisów kodeksu drogowego dotyczących pierwszeństwa, zapytaliśmy ko-

misarza Marka Słomskiego, oficera prasowego policji.

W kodeksie drogowym ustawodawca wyraźnie
preferuje pogląd, że przechodzenie przez jezdnię
powinno odbywać się w wyznaczonych i odpo-
wiednio oznaczonych miejscach, potocznie zwa-
nych pasami. Samo przechodzenie jest związane
z pewnymi zasadami, co ma za zadanie maksy-
malizację bezpieczeństwa pieszego.
Jeżeli więc na drodze jest przejście, pieszy ma
obowiązek z niego skorzystać. Osoba znajdująca
się na pasach ma pierwszeństwo. I właśnie ta
zasada budzi ciągłe wątpliwości. Pieszy nabiera
praw do pierwszeństwa dopiero wtedy, gdy
już znajduje się na przejściu. A wejść na przejście
można tylko w sposób bezpieczny. Nie można

więc wejść, nie bacząc na odległość jadącego
pojazdu! Pieszego obowiązuje kodeksowa zasada
szczególnej ostrożności przy wkraczaniu na
jezdnię.

Przed wejściem na pasy pieszy musi upewnić
się, czy nadjeżdżające pojazdy znajdują się w
takiej odległości, by kierowca nie był zmuszony
do gwałtownego hamowania. W przypadku, gdy
dochodzi do potrącenia na oznakowanym przej-
ściu, policja obligatoryjnie wszczyna postępowanie,
które ma na celu wyjaśnić, kto zawinił: kierowca
czy pieszy. Jak uczy doświadczenie, każdy przy-
padek jest inny. 

Mirosław Sekuła posiada już doświadczenie
samorządowca, piastował bowiem stanowisko
radnego Zabrza, a następnie wiceprezydenta
tego miasta. W przeszłości zasiadał w śląskim
sejmiku wojewódzkim. Był również szefem

Coś bardzo niedobrego dzieje się z gliwicką prze-
strzenią publiczną, szczególny niepokój budzi
ulica Zwycięstwa. Znika ze swego miejsca sklep
Piast, zniknął sklep spożywczy z suszonymi owo-
cami przy Urzędzie Miejskim, za parę tygodni
nie będzie też „okrąglaka”. Nie ma już Balcerka,
nie ma kiosków spożywczych, nie będzie już ża-
dnego „normalnego” sklepu na centralnej ulicy
naszego miasta. 
Żeby kupić kilo jabłek będziemy musieli wsiąść
w samochód i jechać do Galerii (tfu!) Handlowych.
Po każdy bzdet będzie trzeba fatygować się do
tych obrzydliwych, hałaśliwych, zatłoczonych
„świątyni XXI wieku”. Udławcie się tymi swoimi
markami, promocjami i dyskontami. 
Wolałem zapłacić 50 groszy więcej w „okrąglaku”
niż wozić się z wózkiem po sklepie, jak jakiś dys-
kontowy myśliwy. Nie wiem jak to się dzieje, że

wszystko co potrzebowałem do życia, mieściło
się dotychczas na 120 metrach kwadratowych
„okrąglaka”, a teraz będzie rozsypane na pierdy-
lionie metrów kwadratowych karfura, areny czy
innego ustrojstwa. 
Żeby kupić grahamkę, będę musiał odbywać
„fascynującą podróż” między podpaskami, por-
celaną i obuwiem roboczym. 

Ja rozumiem, że wolny rynek, że właści-
ciele kamienic „oddają” je bankom bo
wycisną z nich większy czynsz, ale czy na-
prawdę tego chcemy?

Zamknąć nasze życie w żelbetonowej pstrokaciźnie
nazywanej bezczelnie „galerią”? Opamiętajcie
się ludzie, dość niszczenia przestrzeni publicznej,
to miasto nie może się dalej degradować. 

❄ ❄ ❄❄

Petros Tovmasyan 

Pierdylion metrów
kwadratowych
karfura...

Pieszy nie zawsze ma
pierwszeństwo!

osobiście
w urzędzie na Sali
Obsługi Podatnika (budynek
główny)

poniedziałek÷piątek
godz. 7:15 ÷15:00

wtorek
godz. 7:15 ÷18:00

dodatkowo 01.02÷30.04.2013r.
na Sali przyjmowania zeznań
(przybudówka po lewej stronie
od wejścia głównego)

poniedziałek÷piątek
godz. 7:00÷11:00

wtorek godz. 
godz. 7:00÷18:00

 w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej
www.e-deklaracje.gov.pl

 listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej
 osobiście w Urzędzie Skarbowym:

I Urząd Skarbowy 44-100 Gliwice, ul. Góry Chełmskiej 15

Naczelnik Pierwszego
Urzędu Skarbowego

w Gliwicach 
informuje:

Roczne zeznania podatkowe za 2012r
można złożyć w następujący sposób:

AKCJA PIT za 2012 rok

Pieszy nabiera praw
do pierwszeństwa do-
piero wtedy, gdy już
znajduje się na przej-
ściu. A wejść na przej-
ście można tylko w
sposób bezpieczny. Nie
można więc wejść, nie
bacząc na odległość
jadącego pojazdu!

bloger polityczny
działacz społeczny

nowym marszałkiem
województwa

Mirosław Sekuła

Były poseł z okręgu gliwickiego został mar-
szałkiem województwa śląskiego. Obecny
wiceminister finansów zastąpił Adama Ma-
tusiewicza, który podał się do dymisji w związ-
ku z chaosem wywołanym w spółce Koleje
Śląskie.

Najwyższej Izby Kontroli. Pomimo tego, przed-
stawiona kandydatura nie cieszy się poparciem
wśród publicystów i dziennikarzy. Wszytsko
za sprawą tzw. komisji hazardowej, której
Sekuła był przewodniczącym. posiedzenia ko-
misji hazardowej.



Tak przedstawiony problem faktycz-
nie może wywoływać spore kontro-
wersje. Jednak szkoła stanowczo
odpiera zarzuty. Władze placówki
tłumaczą, że oferta zimowiska to
forma nagrody dla zdolnych dzieci
i nikogo nie dyskryminuje. – Pro-
blemy pojawiły się po raz pierwszy
– komentuje dyrektorka placówki
Beata Bednarczyk. Dodaje rów-

nież, że stawiane zarzuty są zupełnie
bezpodstawne. – W naszej szkole
już od 4 lat organizujemy półkolonie
zimowe. Sposób rekrutacji uczest-
ników jest taki sam i nigdy nie bu-
dził zastrzeżeń. W załączniku prze-
kazanym rodzicom widać, że nie
ma tam żadnej wzmianki o statusie
materialnym rodziców dziecka. 

W szkole funkcjonują różnorodne
formy wsparcia dla rodzin ubogich,
obejmujące kilkadziesiąt osób, są to
między innymi: darmowe obiady,

stypendia, douczanie czy świetlica
opiekuńczo-wychowawcza. Przedsta-
wione zarzuty uważam za krzywdzące.
Wątpię czy za tą sprawą faktycznie
stoją rodzice. Podejrzewam, że to
działalność osób, którym zależy na
zepsuciu pozytywnego wizerunku na-
szej placówki – dodaje dyrektorka.

Okazuje się jednak, że w przypadku
udziału w zimowisku, oprócz do-
brych ocen, ważną kwestię odgrywa
fakt czy maluch spędza ferie samo-
tnie w domu, np. gdy rodzice są w

pracy. Prawdopodobnie to właśnie
ten element doprowadził do powsta-
nia konfliktu. Bezrobotni opiekuno-
wie mogą osobiście zająć się swoimi
pociechami, dlatego te „ustępują
miejsca” pozostałym kolegom i ko-
leżankom z klasy, których rodzice
w tym czasie są w pracy. 

Obecnie do szkoły uczęszcza około
200 uczniów, a środki na podobne
cele prawie zawsze są ograniczone
do minimum. Sprawa nie jest prosta.
Z jednej strony racjonalne podejście

– „musimy zadbać o dzieci, które
zostaną bez opieki”, z drugiej – po-
dejście emocjonalne – „dlaczego
dzieci bezrobotnych mają być trak-
towane gorzej? 

Pomimo całego zamieszania mamy
nadzieję, że zarówno najmłodsi spę-
dzający czas w domach jak i na
wspomnianym zimowisku, będą się
doskonale bawić bez względu na
wszystko. A z podobnymi dylema-
tami zmierzą się dopiero za kilka-
naście lat.
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Gliwicki szpital kupił najnowo-
cześniejszy obecnie na świecie
aparat do napromieniania - Tru-
eBeam. Jest to rewolucyjny sys-
temu do leczenia raka o niezwy-
kłej dokładności i szybkości.
Może być zastosowany do na-
promieniania dowolnych nowo-
tworów, kwalifikujących się do
radioterapii, zlokalizowanych w
dowolnym miejscu w organizmie
pacjenta. 

Niestety w sprawie sprzętu, który ma

ratować życie rozpętała się burza. Po-
jawił się bowiem zarzut niegospodar-
ności. I to całkiem sporej, gdyż ten
sam aparat zakupiony w Gliwicach
za siedemnaście milionów złotych
Warmińsko-Mazurskie Centrum On-
kologi kupiło, kilka miesięcy później,
za milionów... osiem!
Podstawą decyzji o zakupie akcelera-
tora TrueBeam była konieczność wy-
miany wyeksploatowanego przez 16
lat i technologicznie przestarzałego
sprzętu. Zakupiony akcelerator jest
jednym z kilku pierwszych w świecie

najnowocześniejszych przyspieszaczy
i jedynym tak skonfigurowanym urzą-
dzeniem dla potrzeb Instytutu. 
Procedura zakupu z wolnej ręki była
najkorzystniejszym postępowaniem
umożliwiającym negocjację ceny –
tłumaczy profesor Bogusław Ma-
ciejewski, dyrektor placówki. —
Oświadczam, że Instytut Onkologii
w Gliwicach nie posiadał w trakcie
negocjacji cenowej zakupu rzeczonego
akceleratora, żadnej informacji do-
tyczącej ceny urządzenia później za-
kupionego przez ośrodekw Olsztynie.

Instytut wszystkie dotychczasowe
procedury przetargowe i zakupy z
wolnej ręki prowadził i nadal pro-
wadzi z pełną starannością meryto-
ryczną i formalno-prawną. Od sze-
regu lat sytuacja finansowa Instytutu
jest prawidłowa z zachowaniem płyn-
ności finansowej i wszystkie inwe-
stycje aparaturowe oraz medyczne
są realizowane dla dobra chorych -
dodaje.
W lipcu zeszłego roku Instytut Onko-
logii wystosował do Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych w Warszawie

zawiadomienieo wszczęciu postępo-
wania w trybie zamówienia publicz-
nego z wolnej ręki, zgodnie z art.67
ust. 1 pkt. 1 ppkt. a i b ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych wraz z uzasadnieniem.
UZP nie zakwestionował wyboru w/w
procedury. Wyjaśnień w sprawie
już zażądało Ministerstwo Zdro-
wia, a sprawą zainteresowały
się także Prokuratura Okręgowa
w Gliwicach, Urząd Zamówień
Publicznych, oraz Centralne Biu-
ro Antykorupcyjne.

Marcin Subotowicz 

– Półkolonie organizowane w czasie ferii zimowych dla
uczniów szkoły, wcale nie służą dzieciom. Jednym z kry-
teriów umożliwiających uczestnictwo w zabawach były

oceny oraz zachowanie – to dość powszechne rozwiąza-
nie. Niestety, udział w wydarzeniu mogły wziąć wyłącznie

dzieci, których rodzice nie korzystają ze wsparcia opieki
społecznej. Półkolonie mają trwać 5 dni, a ich koszt to 26 zł.

Skąd wzięła się dyskryminacja dzieci z ubogich rodzin? Takie za-
sady są po prostu krzywdzące. Ciężko wyobrazić sobie minę
dziecka, które pomimo dobrych ocen, nie zostanie wybrane do
szkolnej wycieczki. Właśnie w momencie, gdy nie układa się w
domu, dziecko powinno czuć wsparcie ze strony szkoły – czytamy
w mailu.

W ubiegły czwartek, do redakcyjnej skrzynki trafiła skarga
dotycząca dyskryminacji ubogich dzieci. Źródłem rozgoryczenia
stały się półkolonie organizowane w czasie ferii zimowych przez
Szkołę Podstawową nr 16. Część rodziców stwierdziła, ze sposób
wybierania dzieci do udziału w zajęciach jest dyskryminacją
ubogich. 

-Szkoła dyskryminuje ubogich! 

Niegospodarność
w�Onkologii?�
Sprzęt droższy
o 9 milionów
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Będzie 
mniej korków

Centrum prowadzić będzie m.in. ciągłą obser-
wację i analizę bieżącej sytuacji na ciągach ko-
munikacyjnych. Możliwa będzie natychmias-
towa reakcja na wydarzenia drogowe takie jak
wypadki, awarie i inne zdarzenia drogowe
stwarzające utrudniania w ruchu. Będzie także
zarządzać nowoczesną sygnalizacją świetlną.
Dzięki niej, już niedługo, czas przejazdu przez
miasto powinien się znacznie skrócić. System
uruchomiony ma zostać w połowie roku.
Obejmie 60 skrzyżowań. 

Na parterze budynku przygotowano zarówno
odrębne Biuro Obsługi Interesanta jak i biura,
których pracownicy najczęściej spotykają się
z mieszkańcami. 

Opracowano także nowe, dużo czytelniejsze
formularze, które usprawnią dotychczasowe
procedury. Każda kondygnacja budynku zos-
tała oznaczona odrębnym kolorem, co znacz-
nie ułatwia zlokalizowanie interesującego nas
działu.

Centrum Sterowania Ruchem posiadaja
szereg zabezpieczeń. Jednym z nich jest uni-
katowych systemów przeciwpożarowych Oxy-
Reduct. Poprzez wpompowywanie
odpowiedniej ilości azotu do kluczowych po-
mieszczeń, tworzy warunki, które zabezpie-
czają przed wybuchem pożaru. Budynek został
wyposażony w agregat prądotwórczy i najno-
wocześniejsze ogniwa fotowoltaiczne zapew-
nia- jące niezależne źródło energii. 

Takie rozwiązania zapo-
biegną ewentualnym prze-
rwom w dostawie prądu,
które mogłyby doprowadzić
do wyłączenia systemu. 

Wszystkie pomieszczenia, w których znajdują
się pracownicy i interesanci są klimatyzowane
i wentylowane. Cały obiekt jest dostosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Stworzono również nowy system telefo-
niczny. Jeśli chcemy skontaktować się z pra-
cownikami jednostki należy dzwonić pod
numer: 32 300 86 00

Od kilku dni Zarząd Dróg Miejskich funkcjonuje w nowym
miejscu. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii,
budynek przy ul. Płowieckiej 31 jest obecnie najbardziej
zaawansowanym Centrum Sterowania Ruchem w kraju.

– Budowa Łabędzia to strategiczna inwe-
stycja dla Łabęd. Czekamy na nią z niecier-
pliwością, bo ona ma rozwiązać dwa spore
problemy tej dzielnicy. W Łabędach nie ma
centrum kulturalnego, a ZSO nr 2 nie ma
zaplecza sportowego z prawdziwego zda-
rzenia – przyznaje Krystyna Sowa, radna
rady miejskiej, a także przewodnicząca rady
osiedlowej Łabędy.

Pod jednym dachem znajdą się tutaj między
innym arena sportowa z widownią na 400
miejsc i zapleczem techniczno-sanitarnym,
sala widowiskowo-koncertowa, biblioteka 
z czytelnią, przestrzeń wystawiennicza oraz
galeria i siłownia.

Zaplanowano pomieszczenia dla rady osiedla
i organizacji pozarządowych. W Centrum
Kultury i Sportu „Łabędź” będą również pro-
wadzone różnorodne zajęcia i warsztaty –
edukacyjne i artystyczne. Na co dzień z po-
mieszczeń sportowych będą mogli korzystać
uczniowie łabędzkich szkół.

Zakończenie inwestycji przewidziane jest na
koniec lipca. Wartość prowadzonych prac to
16 mln zł.

Łabędź�
rośnie
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REKLAMAREKLAMA

W Łabędach, w sąsiedztwie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Partyzan-
tów powstaje nowoczesne centrum kultu-
ralno-sportowe. 

Łukasz Fedorczyk

Marcin Subotowicz 



Obowiązek przewożenia dzieci w foteliku wy-

nika z „Ustawy prawo o ruchu drogowym”

3.W pojeździe samochodowym wyposażonym
w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do
12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu,
przewozi się w foteliku ochronnym lub innym
urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowia-
dającym wadze i wzrostowi dziecka oraz wła-
ściwym warunkom technicznym. 

4.Przepis art. 3. nie dotyczy przewozu dziecka
taksówką osobową, pojazdem pogotowia ra-
tunkowego lub policji. Ponadto w art. 45. ust
2. ustawodawca określił zasady przewożenia
dzieci w pojeździe, kategorycznie zabraniając: 

1)przewożenia w foteliku ochronnym dziecka
siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przed-
nim siedzeniu pojazdu samochodowego wy-
posażonego w poduszkę powietrzną dla pa-
sażera, 

2)przewożenia poza specjalnym fotelikiem ochron-
nym dziecka w wieku do 12 lat na przednim
siedzeniu pojazdu samochodowego.

Pasy też są ważne. Za jazdę bez zapiętych pa-
sów bezpieczeństwa grozi mandat karny w
wysokości 100 zł. Jeżeli dotyczy to dzieci
przewożonych bez fotelika lub innego urzą-
dzenia do ich przewożenia – 150 zł. Mandatem
zostaną ukarani zarówno kierowca, jak i pa-
sażerowie, którzy nie podporządkują się temu
obowiązkowi. 

Z analiz wypadków drogowych wynika, że
zapięte pasy bezpieczeństwa zmniejszają ry-
zyko utraty życia o połowę. Przypominamy:
obowiązek korzystania z pasów bezpieczeń-
stwa wynika z „Ustawy Prawo o Ruchu Dro-
gowym". art. 39.1. 

Kierujący pojazdem samochodowym oraz
osoba przewożona takim pojazdem wyposa-
żonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani
korzystać z tych pasów podczas jazdy z za-
strzeżeniem ust. 3. 
Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeń-
stwa nie dotyczy: 
1)osoby mającej orzeczenie lekarskie o prze-

ciwwskazaniu do ich używania, 
2)kobiety w widocznej ciąży, 
3)kierującego taksówką osobową podczas

przewożenia pasażera, 
4)instruktora lub egzaminatora podczas szko-

lenia lub egzaminowania, 
5)policjanta, funkcjonariusza Urzędu Ochrony

Państwa, straży granicznej i służby wię-
ziennej , żołnierza sił zbrojnych podczas
przewożenia osoby zatrzymanej, 

6)funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu pod-
czas wykonywania czynności służbowych,

7)zespołu medycznego w czasie udzielania
pomocy medycznej,

8)konwojenta podczas przewożenia wartości
pieniężnych, 

9)osoby chorej lub niepełnosprawnej przewo-
żonej w noszach lub w wózku inwalidzkim.
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Gliwicka� szkoła� Elmot,� prowadzona

przez�Ewelinę�Kozaczkiewicz, już�od�10

lat�pomaga�początkującym�kierowcom

zdobyć�upragnione�prawo�jazdy.��

Ośrodek�mieści�się�przy�ul.�Matejki�5,

tuż�przy�gliwickim�Rynku.

Tu obowiązują ścisłe zasady. Nie czekaj, aż maluch to zrozumie,
ucz go, że w aucie trzeba siedzieć w foteliku. Dziecko powinno
być przewożone w taki sposób już od chwili narodzin.
Nawet powrót ze szpitala nie może odbywać się inaczej. 
Dlatego fotelik najlepiej umieścić na liście zakupów na najwyższej
pozycji – maleństwo skorzysta z niego wcześniej niż z wózka czy
łóżeczka.Pacjenci nie mogą już opuszczać oddziałów,

aby na przykład zrobić zakupy w sklepach na
terenie instytutu. Chorzy nie mogą również
spotykać się poza oddziałami z rodziną czy
znajomymi. Podobne rozwiązania zastosowano
na oddziale wewnętrznym Szpitala Specjalis-
tycznego nr 2 w Bytomiu. Jak podaje Woje-
wódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
od początku sezonu grypowego do dzisiaj w
województwie śląskim zanotowano 203 po-
twierdzone laboratoryjnie przypadi zachorowań
na grypę A/H1N1.
Grypa to ostra choroba wirusowa, wywoływana

najczęściej przez wirusy grypy A i B, rzadziej
C. Choroba przenosi się drogą kropelkową,
przez kontakt bezpośredni z zakażoną osobą
lub przez kontakt ze skażonymi powierzchniami
i przedmiotami. Charakterystycznymi obja-
wami klinicznymi są wysoka gorączka, dreszcze,
bóle mięśniowo-stawowe, ból gardła, ból głowy,
kaszel, katar oraz ogólne osłabienie. Najczęściej
zachorowania mają przebieg lekki lub umiar-
kowany, jednak w najcięższych przypadkach,
zwłaszcza u osób z istniejącymi schorzeniami,
choroba może skończyć się ciężkimi powikła-
niami lub nawet śmiercią.

www.dzisiajwgliwicach.pl

REKLAMAREKLAMA

Foteliki,�pasy...Świńska grypa
kolejne
przypadki
Od�18�stycznia�obowiązuje�całkowity�zakaz�odwiedzania�pacjentów�gliwickiej�Onkologii.�Władze�Instytutu�argumentują
swoją�decyzję�zwiększającą�się�liczbą�zachorowań�na�grypę�typu�AH1N1,�popularnie�nazywaną�świńską.�Całkowity�zakaz
odwiedzin�obowiązuje�do�odwołania.

Porównanie tygodniowych zachorowań

na grypę w województwie śląskim

w sezonie grypowym 2012/2013
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REKLAMAREKLAMA

Video

zaproszenia

REKLAMA

SNOW NOW APOCALYPSE JAM
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Policjant ma prawo:
●Wylegitymować w celu usta-
lenia tożsamości – nie narusza
to prawa do ochrony danych
osobowych; funkcjonariusz za-
wsze musi podać jednak przy-

Policja
może
pożyczyć
Twój
samochód

W tym tygod-
niu imieniny
obchodzą 

www.tydzienwgliwicach.pl

Skończyła się
dobra passa?
Kolejni�ranni

❄
❄

❄ ❄ ❄ ❄❄

czynę wylegitymowania (np.
kontrola drogowa, podobień-
stwo do poszukiwanego),

●zatrzymać, jeśli obywatel
w sposób oczywisty stwarza
zagrożenie dla życia lub zdro-
wia ludzi, także zagrożenie
dla mienia (np. włamując się
do mieszkania, kiosku czy sa-
mochodu),

●przeszukać (obywatela i po-
mieszczenie) – policjanci są
szkoleni, jak robić to zgodnie
z prawem, Uwaga! Policja
może przeszukać pomieszcze-
nie, jeśli istnieje uzasadnione
podejrzenie, że znajdują się w
nim poszukiwane osoby czy
rzeczy. Przeszukania można
dokonać na polecenie sądu lub
prokuratora, wcześniej poli-
cjant powinien jednak podać
jego powód, a osoba, u której
się przeszukanie odbywa, ma
prawo nie tylko przy nim być,
ale też zaprosić świadka. W
uzasadnionych i nagłych przy-
padkach policja może dokonać
przeszukania bez polecenia
sądu, również w nocy. 

 Tomasz (poniedziałek)
— to mężczyzna
inteligentny, szlachetny,
kulturalny i bardzo
subtelny. Ma talent
organizatorski i szybko
odnosi sukces.

 Zdzisław (wtorek)
— to mężczyzna
szlachetny, pracowity,
kulturalny i inteligentny.
Kocha naturę i Whisky.
Jest miłośnikiem jazzu.

 Martyna (środa)
Osoba o imieniu
Martyna jest bardzo
ambitna, ma swoje
własne życiowe plany
i konsekwentnie je
realizuje. 

 Marceli (czwartek)
— to mężczyzna
wojowniczy i uparty.
Już od dziecka chce
podporządkować sobie
innych, jest przywódcą
każdej grupy, w której
się znajdzie.

 Brygida (piątek)
jest przewrotna i szybka
w podejmowaniu
decyzji. Lubi błyszczeć
w towarzystwie.

 Maria (sobota)
—to osoba spokojna,
rozsądna i subtelna.
Zawsze postępuje
zgodnie z prawdą oraz
tym, co mówi jej intuicja. 

 Joanna (niedziela)
— kobieta obdarzona
tym imieniem to wielka
indywidualność, ener-
giczna, zorganizowana
i realizująca swoje
wspaniałe idee. 

●Poddać kontroli osobistej,
przejrzeć bagaż i sprawdzić
ładunek, jeśli istnieje uzasad-
nione podejrzenie popełnienia
„czynu zabronionego pod
groźbą kary” (np. posiadania
narkotyków); kontroli oso-
bistej i kontroli bagażu do-
konuje się także przy zatrzy-
maniu osoby; kobietę powin-
na przeszukiwać kobieta, a
mężczyznę – mężczyzna,
samo przeszukanie musi od-
bywać się w miejscu ustron-
nym; kontrolowany może też
zażądać obecności wskazane-
go przez siebie świadka.

Uwaga! Nie każdemu
wolno przeszukiwać 

rzeczy osobiste.

Niedopuszczalne jest robienie
tego przez ochroniarza.
Nie jest jednak złamaniem pra-
wa sprawdzenie – poproszenie
o otwarcie i zajrzenie do środ-
ka, bez wkładania rąk – oso-
bistego bagażu podróżnych lub
uczestników imprezy przez
służby porządkowe. 
Mundurowy może zażądać po-

Niestety, ta dobra passa chyba
się właśnie skończyła... Tylko
w środę doszło do dwóch wy-

padków. Pierwszy wydarzył
się tuż po godzinie 6.00 na ul.
Rybnickiej. 64-latek siedzący
za kierownicą autobusu po-
pełnił błąd, jaki kierowcy na
naszych drogach robią najczę-
ściej: nie ustąpił pierwszeń-
stwa przejazdu. 

Zabrzanin wykonywał ma-
newr skrętu w lewo i zajechał
drogę 40-letniemu gliwiczani-
nowi kierującemu samocho-
dem marki Daewoo. Obrażeń
ciała doznała 42-letnia pasa-
żerka daewoo.

Tego samego dnia o godzinie
15.50 na ul. Orlickiego doszło
do wypadku z udziałem
dwóch samochodów marki
Peugeot.
Auto 33-letniej gliwiczanki
zderzyło się czołowo z pojaz-
dem kierowanym przez 55-
latka, także mieszkańca
Gliwic. Kobieta doznała obra-
żeń ciała. Poszkodowany zos-
tał też jej 5-letni syn. Oprócz
opisanych wypadków odnoto-
wano aż 12 kolizji.

Na co dzień w kontaktach
z policjantami większość oby-
wateli nie wie, co funkcjona-
riusz może.

Funkcjonariusze mogą wy-

dawać i egzekwować pole-

cenia, a obywatele mają

obowiązek je wykonywać.

Przez ponad 20 dni stycznia

na drogach Gliwic i powiatu

oprócz kolizji nie odnoto-

wano wypadków.

mocy i to nie tylko od instytucji
państwowych, organów admi-
nistracyjnych czy samorządu
terytorialnego, ale także od fir-
my prywatnej lub prywatnej
osoby. Policji nie można od-
mówić udostępnienia komórki
i samochodu, zaznaczamy jed-
nak, że podobne działania sto-
suje się wyłącznie sytuacjach
nadzwyczajnych! 

Baran 21.03-20.04
Musisz zacząć przyzwyczajać
się do nowego porządku. Choć
zmiany nie są wielkie, to jed-
nak bezpośrednio wpływają na
Twoją pozycję zawodową.

Byk 21.04-20.05
Na razie idziesz jak burza. Czy
tak będzie dalej? Jeśli nie przy-
łożysz się do przyszłych zadań
może być nieciekawie. Czeka
Cię jeszcze wiele pracy.

Bliźnięta 21.05-21.06
Spróbuj skupić się na ustalo-
nym celu. Rozkojarzenie i zde-
nerwowanie doprowadzą do
wielu konfliktów. Musisz trzy-
mać emocje na wodzy.

Rak 22.06-22.07
Zastanów się czy faktycznie
zaproponowane rozwiązania,
mogą pomóc Ci w osiągnięciu
celu. Daj sobie odrobinę czasu,
to pozwoli uniknąć pomyłki.

Lew 23.07-23.08
Nadchodzący tydzień zapo-
wiada się dość leniwie. Nie
masz na głowie zbyt wielu za-
ległych spraw, do tego zamiast
kolejnych zadań, wybierzesz
po prostu łóżko.

Panna 24.08-22.09
W tym roku zima jest dla Cie-
bie wyjątkowo męcząca. W do-
datku tęsknisz za odrobiną
słońca i zieleni. Doskonałym
lekarstwem na Twój stan jest
odrobina relaksu!

Waga 23.09-23.10
Jest dobrze. Twoje solidna
praca przynosi pierwsze
owoce. Bez problemu pora-
dzisz sobie nawet z najtrudniej-
szymi zadaniami. Oby tak
dalej!

Skorpion 24.10-22.11
Ideał, do którego będziesz
zmierzał jest w zasięgu twojej
ręki. Do doskonały czas na
wdrażanie nowych rozwiązań i
ciekawych pomysłów.

Strzelec 23.11-21.12
Pamiętaj, że nawet błahe rze-
czy powinieneś nadzorować i
sprawdzać. W tym tygodniu
bowiem nikt nie rozwiąże ni-
czego za ciebie. Na szczęście
poradzisz sobie bez proble-
mów.

Koziorożec 22.12-20.01
W tym tygodniu pozbędziesz
się wszelkich kłopotów. Okaże
się, że Twoje dotychczasowe
problemy wynikały ze zwy-
kłego przemęczenia.

Wodnik 21.01-19.02
Nie działaj emocjonalnie, gdyż
możesz urazić bliską Ci osobę.
Postanowisz raz jeszcze prze-
myśleć dręczące cię sprawy.
Może uda się odnaleźć długo
oczekiwane rozwiązanie.

Ryby 20.02-20.03
Nadchodzący tydzień będzie
dla ciebie istnym trzęsieniem
ziemi. Znajdziesz się w no-
wych dla siebie sytuacjach. Nie
martw się! Poradzisz sobie bez
problemu.


