
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwi-
cach odpowiada za szkody ko-
munikacyjnei zdrowotne zaist-
niałe na drogach publicznych na
terenie miasta Gliwice, a powstałe
na skutek złego stanu technicz-
nego nawierzchni jezdni oraz
chodników. Gdy uszkodziłeś sa-
mochód na drodze, którą zarządza
ZDM powinieneś złożyć kilka do-
kumentów m.in. opis zdarzenia,
notatkę policyjną i faktury za na-
prawienie szkody.

Zakładano, że po raz pierwszy
od 4 lat, początek roku będzie
obfitował w systematyczny
spadek cen paliw. Tak się jed-
nak nie stało. Wrazz nade-
jściem lutego cyferki na wy-
świetlaczach dystrybutorów
poszybowały w górę średnio
o 6 groszy. To odpowiedź na
rosnące ceny hurtowe. Co gor-
sza, nic nie zapowiada szyb-
kich spadków. 

Zatem co zrobić, aby ben-
zyna czy ropa nie drążyły na-
szych portfeli?

Możesz�dostać
odszkodowanie
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Sobota, 16 bm. 
temp. 1°C |-10°C❂

Czwartek, 14    bm.
temp. 0°C |-2°C

Piątek, 15    bm.
temp. 0°C |-2°C

Wtorek, 12 bm.
temp. -1°C |-3°C

Środa, 13 bm.
temp. 0°C |-3°C  
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Przypominamy: spożywanie alkoholu w miejscach publicznych jest zakaza-
ne! Nie wolno pić na rynkach, ulicach, skwerach, w parkach. Wykaz miejsc
w naszym mieście, w których zakaz obowiązuje, ujęto w Uchwale nr
XXIX/636/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z 31maja 2001 roku.

Kary wymierzane za spożywanie alkoholu
w miejscach publicznych mogą dotkliwie
uderzyć po kieszeni. Za picie pod chmurką
można dostać mandat w wysokości 100 zł.
Sąd może orzec nawet 5000 zł. Warto?

By uniknąć nieporozumień, wyjaśniamy, co
znaczy „miejsce publiczne”.
Nie ma jednego przepisu, który definiowałby
to pojęcie. Zbierając i komasując różne prze-
pisy można wysnuć najkrótszą definicję: jest
to miejsce, do którego dostęp może mieć nie-
określona grupa ludzi. Służy zaspokajaniu
potrzeb w zakresie komunikacji, wypoczynku,
edukacji, rekreacji.
Najczęściej miejsce takie nie stanowi własności
prywatnej, a zbiorową: Skarbu Państwa, sa-
morządu terytorialnego, jakiejś większej zbio-
rowości. Logika podpowiada, że są to: place
i ulice, pasy drogowe dróg publicznych, tereny
zieleni użytku publicznego, jak parki, skwery,
cmentarze i obiekty związane z upamiętnie-
niem walki oraz męczeństwa narodu polskiego,
stałe szlaki turystyczne między liniami roz-
graniczającymi te szlaki od innych nierucho-
mości, obszary kolejowe, drogi wodne z brze-

gami oraz dostępne dla ogółu tereny portów
i przystani, tereny lotnisk cywilnych, wnętrza
obiektów budowlanych użytku publicznego
oraz przynależne do tych obiektów ogrody
i dziedzińce dostępne dla ogółu. W tym ostat-
nim mieści się również pojęcie klatki schodo-
wej. Zaznaczmy, że ten przypadek rodzi kon-
trowersje.
Istnieją jednak miejsca specjalnie przystoso-
wane do publicznego spożywania napojów
alkoholowych (tzw. ogródki piwne).

Stawiamy hipotezę: ktoś jest tak spragniony,
że musi napić się w miejscu publicznym.
Jakie ma wyjście? W handlu znajduje się
duża gama piw bezalkoholowych, mających
poniżej 0,5 % zawartości alkoholu, które
prawo traktuje jak zwykłe napoje. W związku
z tym za ich publiczne picie żadne kary nie
grożą. Mało tego – w takiej sytuacji można
odmówić przyjęcia mandatu.

Rada dla dżentelmenów i dam: etykieta nie
dopuszcza picia w miejscach publicznych,
a szczególnie nieestetycznym widokiem jest
picie bezpośrednio z butelki czy puszki!

Nasza propozycja:

jeśli już musisz pić

napoje alkoholowe,

rób to w miejscach

do tego wyznaczo-

nych lub w zaciszu

swojego mieszkania.
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Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach odpowiada za szkody komunikacyjne
i zdrowotne zaistniałe na drogach publicznych na terenie miasta Gliwice,
a powstałe na skutek złego stanu technicznego nawierzchni jezdni oraz
chodników. Gdy uszkodziłeś samochód na drodze, którą zarządza ZDM po-
winieneś złożyć kilka dokumentów m.in. opis zdarzenia, notatkę policyjną
i faktury za naprawienie szkody. Podobnie jest w przypadku szkód zdrowotnych,
musisz dostarczyć opis zdarzenia i kserokopię przebiegu przebytego leczenia.
Warto dodać, że ZDM nie zarządza wszystkimi drogami w mieście np.
krajowymi czy powiatowymi.

Szkody komunikacyjne:
W przypadku wystąpienia szkody komunikacyjnej
w  Państwa pojeździe w następstwie zdarzenia drogowego
powstałego na skutek złego stanu nawierzchni jezdni
prosimy o złożenie w siedzibie ZDM w Gliwicach,
następujących dokumentów:

▪ pisma przedstawiającego dokładny przebieg
powstania szkody komunikacyjnej (data,
godzina, nazwa ulicy, itp.) wraz z wymie-
nieniem z nazwy uszkodzonych elementów
pojazdu oraz wysokości roszczenia,

▪ notatki policyjnej,
▪ rachunków i faktur za zakupione elementy

pojazdu, które uległy uszkodzeniu w trakcie
zdarzenia.

Szkody zdrowotne:
W przypadku szkody zdrowotnej powstałej na
skutek złego stanu technicznego nawierzchni chod-
nika prosimy o złożenie w siedzibie ZDM W Gliwi-
cach następujących dokumentów:
▪ pisma przedstawiającego okoliczności po-

wstania szkody zdrowotnej (data, godzina,
nazwa ulicy itp.), do którego należy dołączyć
kserokopię przebiegu przebytego leczenia.

Jak i gdzie załatwić sprawę:
▪ wypełniony wniosek należy złożyć w ZDM

w Gliwicach lub przesłać pocztą,
▪ wniosek składa wnioskodawca lub pełno-

mocnik,
▪ decyzja zostaje wysłana pocztą 
▪ informacji udziela: Referat handlu obwoź-

nego, oczyszczania miasta:
Katarzyna Gamrot tel. 323 008 624
Iwona Piszcz tel. 323 008 625

Opłaty:
▪ złożenie wniosku oraz wydanie zezwolenia nie

podlega opłacie skarbowej (zwolnione na pod-
stawie części III ust. 44 kol. 4 pkt 9 załącznika
do ustawy o opłacie skarbowej).

O tym warto pamiętać:

• Upewnij się, kto jest zarządcą drogi

• Sprawdź numer drogi oraz dokładną

lokalizację ubytku w nawierzchni

• Zrób dokładne zdjęcia uszkodzonego frag-

mentu drogi

• Zawiadom policję

• Jeśli to możliwe, uzyskaj oświadczenie od

świadków

Redakcja „Tygodnia w Gliwicach” przedstawiła mi
propozycję nie do odrzucenia: dzielenia się z Czy-
telnikami moimi wrażeniami i przemyśleniami na
tematy bieżące w formie publikowanych (może w
miarę regularnie?) na łamach TwG krótkich felie-
tonów. Propozycje przyjąłem z entuzjazmem, ale
i z odrobiną niepokoju. Szansa bieżącego kontaktu
z mieszkańcami Gliwic jest bezcenna, ale nie chciał-

bym tej szansy zaprzepaścić, wyrabiając sobie
u Państwa już po pierwszym tekście opinię nudziarza. 
Jako czytelnik felietonów uważam, że podstawowa
sprawa to wybór tematu, najlepiej jednego. Felieton
powinien, moim zdaniem, opisywać sprawy aktualne
i dotyczące możliwie licznej grupy czytelników.
Drugi warunek to widoczne zaangażowanie piszą-
cego w temat, choć tutaj problemem może być
stopień takiego zaangażowania, dość łatwo jest
„przegiąć”. Będę wdzięczny za wszelkie głosy, uwagi,
propozycje które pozwolą kolejnym tekstom być
lepszymi od poprzednich.

Do realizacji trafi tylko 25
projektów modernizacji gmin-
nych i lokalnych dróg.

Środki pochodzące z Narodo-
wego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych pokryją prze-
budowę 27,3 kilometrów ślą-
skich tras. To o połowę mniej
niż kwota zakładana przez sa-

morządy. Jak informuje Śląski
Urząd Wojewódzki, w życie
wejdzie 11 projektów na dro-
gach powiatowych i 14 na
gminnych. 

Tzw. schetynówki otrzyma
m.in. powiat gliwicki, choć
przy zaplanowanym podziale
środków to niewielkie pocie-

szenie. Okazuje się bowiem,
że w sumie średnio na jeden
powiat modernizacja obej-
mie... 2 km dróg. W latach
2012-2015 budżet państwa
ma przeznaczyć z  NPPDL
w sumie 2,7 mld zł. Na 2013
r. w projekcie przewidziano
500 mln zł, a w dwóch kolej-
nych latach po 1 mld zł.

34 mln na drogi. Przyjęto projekty powiatu
gliwickiego

Skrzywiłeś felgę na ubytku w jezdni? Złamałeś nogę na sliskim chodniku?

Możesz dostać
odszkodowanie

Nie warto pić w miejscu publicznym

Nawet 5000 zł kary!

...łatwo jest
„przegiąć”

Jan Kaźmierczak 

Łukasz Fedorczyk 

prof. dr hab., Poseł na Sejm

BIG BANG Media wydawca gazety Tydzień w Gliwicach i portalu
www.dzisiajwgliwicach.pl ogłasza nabór do pracy na stanowisko:

specjalista/ka ds. sprzedaży
powierzchni reklamowych

Zakres obowiązków: pozyskiwanie reklam oraz kompleksowa obsługa klientów

Wymagania:

•umiejętność prowadzenia rozmów handlowych (doświadczenie na podobnym 
stanowisku mile widziane) 

•znajomość lokalnego rynku reklamowego
•skuteczność i samodzielność działania
•wysoka kultura osobista
•komunikatywność i otwartość w relacjach interpersonalnych
•wykształcenie minimum średnie

CV oraz list motywacyjny na: sekretarz@dzisiajwgliwicach.pl
Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli:”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji”



Reklamowa samowolka zupełnie
zawłaszczyła każdy skrawek prze-
strzeni publicznej. Słupy mienią
się bylejakością i pstrokacizną.
Na każdym kroku, przeciętny
gliwiczanin jest atakowany przez
slogany i jaskrawe barwy. Na
ruchliwych skrzyżowaniach tab-
lice reklamowe pokrywają wszyst-
kie ściany budynków i tworzą
skupiska w narożnikach ulic. Zie-
leń zakrywają bilbordy, a zabyt-
kowe kamienice dawno przestały
cieszyć swoim widokiem. Pod
warstwą szyldów i wystaw, nisz-
czeją niezauważane. Taki widok
to codzienność. 

Obecnie istnieją specjalne za-
pisy, które chronią i kształtują
ustalony ład przestrzenny.
W uchwale dotyczącej zagos-
podarowania przestrzennego,
określono dokładne parametry
reklamy.

Niestety większość firm i przed-

siębiorców w ogóle nie przejmuje
się wyznaczonymi kryteriami.
Pomimo wyraźnych wymogów,
urzędnicy są zawsze krok za po-
wstającymi reklamami. Władze
mogą decydować jedynie o tym,
co dzieje się na terenach muni-
cypalnych, czyli na nieruchomości
pozostających w ich wyłącznej
gestii. W przypadku własności
prywatnej o jej wyglądzie i cha-
rakterystyce decyduje właściciel,
łamiąc z premedytacją wszelkie
zakazy. Reklamodawcy wyko-
rzystują brak jednoznacznej de-
finicji reklamy, jako komunikatu
niosącego treści komercyjne,
o dowolnej postaci fizycznej.
Z tego powodu wystarczy dołożyć
do billboardu kółka i staje się
on… przyczepą, którą można za-
parkować w wybranym miejscu.
To tylko jeden z wielu irytujących
przykładów. Brak jest instytucji
jednoznacznie odpowiedzialnej

za kontrolę rynku reklamy ze-
wnętrznej. Instytucje takie jak
policja, straż miejska czy nadzór
budowlany traktują reklamę ze-
wnętrzną jako niegroźne zjawisko
i często w ogóle nie podejmują
interwencji. Szczególnie w cza-
sach, gdy wszyscy przywykli do
szpecących rozwiązań promo-
cyjnych. 

Miasto nie jest na sprzedaż.
Czas wyczyścić gliwickie ulice
z bazarowego marketingu. Do-
skonałym przykładem udanej
akcji jest inicjatywa mieszkańców
Poznania, którzy rozpoczęli me-
tamorfozę ulic, proponując wła-
ścicielom nowe projekty szyldów.
Ujednoliceniem witryn sklepo-
wych i banerów reklamowych
zajął się również Kraków. Efekty
są oszałamiające! Warto uświa-
domić sobie, że mamy realny
wpływ na kształt otoczenia, 
w którym żyjemy. 
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Czas oczyścić gliwickie ulice!

34 mln na drogi. Przyjęto projekty powiatu
gliwickiego

Reklamy szpecą
miasto

Szyldy reklamowe, witryny i „potykacze” wymknęły się już
spod kontroli. Zatrważająca ilość różnorodnych, szpecących
reklam zwyczajnie dewastuje przestrzeń publiczną. Miasto
powoli i systematycznie wypełnia się promocyjnym chao-
sem. Krajobraz ulicy Zwycięstwa, przepełniony niejednoli-
tymi banerami i szyldami, odstrasza swoim widokiem.
Równie źle wygląda sytuacja w bocznych uliczkach oraz in-
nych częściach Gliwic. 

1) Znaki informacyjne o małych gabarytach tj.
nazwy sklepów, firm, szyldy, neony, znaki fir-
mowe, tabliczki informacyjne:

— powinny być montowane jedynie w pasie
przyziemia (czyli w strefie handlu) do linii
gzymsu nad częścią handlową jako szyldy in-
formujące i wizytówki danego sklepu oraz
obejmować tylko te firmy, które prowadzą
działalność w danych budynkach,

— za optymalne rozwiązanie uznaje się, opra-
cowanie projektów szyldów w sposób indy-
widualny tak, aby nie stanowiły wyłącznie
roli informacyjnej a były także elementem
plastycznym dostosowanym do charakteru
obiektów;

— wokół tabliczek informacyjnych np. z nazwami
ulic, informacjami o instytucjach, powinna
być przyjęta zasada “ciszy reklamowej” tzn.
nie wolno w pobliżu wieszać żadnych reklam
w promieniu 1 metra,

— powinny być dostosowane wielkością, krojem
liternictwa (preferowane litery plastyczne),
formą, materiałem i stonowaną kolorystyką
do kolorystyki i charakteru elewacji, na której
mają być umieszczane oraz ilością (dla jednej
firmy jedna reklama),

— nie powinny być dominujące i muszą uwzględ-
niać charakter i funkcję obiektu,

— ich lokalizacja powinna być uporządkowana,
a gabaryty ujednolicone,

— wymagane jest zachowanie hierarchii prze-
kazywanych treści przez sąsiadujące ze sobą
elementy reklamowe,

— reklamy na wspornikach powinny być mon-
towane pod gzymsem dzielącym parter i po-
zostałe kondygnacje,

— montaż reklam nie może uszkodzić istniejących

detali architektonicznych oraz nie może zdo-
minować zabytkowej zabudowy,

— na terenach zieleni urządzonej i parkowej,
nie dopuszcza się stosowania słupów rekla-
mowych oraz sytuowania małoformatowych
i wielkoformatowych (powyżej 2,0m2) reklam
wolnostojących - za wyjątkiem reklam mało-
formatowych o charakterze tymczasowym,
promujących indywidualne imprezy i wyda-
rzenia kulturalne,

— dopuszcza się lokalizację reklam na latarniach
oraz na przystankach komunikacji miejskiej,

b) bilboardy o dużych gabarytach wieszane na
elewacjach budynków:

— dopuszcza się montaż na ścianach szczytowych
bez okien i detali architektonicznych, w sposób
uporządkowany, gdzie projektowane tablice
reklamowe powinny nawiązywać do już ist-
niejących reklam, a projekt montażu w przy-
padku projektu typowego powinien być każ-
dorazowo dostosowany do indywidualnych
warunków,

c) banery reklamowe:
— mogą być lokalizowane tylko w przystoso-

wanych do ich zawieszenia miejscach,
— powinny głównie służyć do reklamy indywi-

dualnych imprez i wydarzeń kulturalnych,
a okres ich ekspozycji wymaga ścisłego okre-
ślenia.

2) Dopuszcza się lokalizację elementów rekla-
mowych w pasach drogowych oraz obszarach
przyległych do nich z wykluczeniem lokalizacji
w zwartych ciągach ulicznych gdzie mogą
negatywnie wpływać na perspektywę zabyt-
kowej ulicy. Przy ich sytuowaniu należy sto-
sować przepisy odrębne, w tym ustawy
o drogach publicznych.

Marcin Subotowicz 
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04:55Wodnikowe Wzgórze 05:20TELEZA-
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Wiadomości 08:05Pogoda poranna
08:08Polityka przy kawie 08:30 Noddy
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8:00 Pinky i Mózg 3 (58)
8:30 Scooby-Doo 2 (8)
9:00 Czarodziejki 4 (80)
10:00 Dopóki śmierć nas nie rozłączy 4

(80)
10:30 Świat według Kiepskich: Od Ju-
dasza do Kamasza (390)
11:00 Dlaczego ja? (113)
12:00 Szpilki na Giewoncie 3 (32)
13:00 Dom nie do poznania 6 (173)
14:00 Pierwsza miłość (1642)
14:45 Trudne sprawy (257)
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i partnerzy (95)
17:00 Dlaczego ja? (363)
18:00 Pierwsza miłość (1643)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich: Pan

Gałganek (336)
20:10 Megahit: Jumper
21:55 Leon zawodowiec

0:20 24 godziny 6 (122)
1:20 Zagadkowa noc
3:15 Tajemnice losu

05:00 Uwaga!
05:20 Rozmowy w toku
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Co za tydzień
08:00 Dzień dobry TVN
11:10 Ukryta prawda
12:15 Sąd rodzinny
13:15 Sędzia Anna Maria Wesołowska
14:15 W-11 Wydział Śledczy
14:55 Kocham. Enter
15:55 Rozmowy w toku
17:00 Szpital
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:05 Na Wspólnej 11
20:45 W-11 Wydział Śledczy
21:30 Sekrety chirurgii
22:30 TOP GEAR
23:35 TOP GEAR
00:40 Lekarze
01:40 Detektyw Monk
02:35 Uwaga!
02:50 Arkana magii (TVN noc)
04:10 Rozmowy w toku

TVP 1

04:55 Supah Ninjas 05:20 TELEZAKUPY
05:55 Kawa czy herbata? 08:00Wiado-
mości 08:05Pogoda poranna 08:08Poli-
tyka przy kawie 08:30Noddy w krainie
zabawek 08:40Bali - Moja pierwsza
rybka! 08:55 TELEZAKUPY 09:35 BBC w
Jedynce 10:35Rok w ogrodzie 11:00Ple-
bania 11:30Moda na sukces
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Natura w Jedynce
13:30 Jaka to melodia?
14:00 Klan
14:30 Wszystko przed nami
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:25 Przystań
16:10 Kabaretowe Hity
16:30 Moda na sukces
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:20 Jaka to melodia?
17:55 Klan
18:25 Prawdziwe życie
18:40 Wszystko przed nami
19:10 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:15 Spokojnie, to tylko ekonomia!
20:25 Po prostu
21:25 Zemsta
22:20 Dom zły
00:15 Wszystko przed nami
00:45 Seks, kasa i kłopoty II
01:30 Seks, kasa i kłopoty II
02:20 Po prostu
03:10 Notacje
03:30 Zagadkowa Jedynka
04:30 Zakończenie dnia

TVP 2

05:20TELEZAKUPY 05:55Złotopolscy
06:30Złotopolscy 07:05M jak miłość
08:00Pytanie na śniadanie 10:50Przy-
gody pana Michała 11:25TELEZAKUPY 
12:00 Gerson
12:35 Tancerze
13:25Barwy szczęścia
14:00 Ja to mam szczęście!
14:35 Świat bez tajemnic
15:45 Panorama Kraj
16:00 Pogoda
16:10 Dla niesłyszących - M jak miłość 
17:05 Republika Doyle'ów
18:00 Panorama
18:35 Sport Telegram
18:45 Pogoda 
18:55 Lekkoatletyka 
20:05 Barwy szczęścia
20:40 M jak miłość 
21:35 Kulisy serialu 
21:45 Magazyn Ekspresu Reporterów
22:50 Świat bez fikcji 
00:00 Na linii strzału
00:50 Lalka 
02:25 Magazyn Ekspresu Reporterów
03:20 Republika Doyle'ów 
04:10 Republika Doyle'ów 
04:55 Zakończenie programu

5:00 Wstawaj! Gramy!
6:00 Nowy dzień z Polsat News
7:30 The Looney Tunes Show (5)
8:00 Pinky i Mózg 3 (59)
8:30 Scooby-Doo 2 (9)
9:00 Czarodziejki 4 (81)
10:0 Dopóki śmierć nas nie rozłączy 4

(81)
10:30 Świat według Kiepskich: Nad

zalewiskiem (391)
11:00 Dlaczego ja? (114)
12:00 Szpilki na Giewoncie 3 (33
13:00 Dom nie do poznania 6 (174)
14:00 Pierwsza miłość (1643)
14:45 Trudne sprawy (258)
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i partnerzy (96)
17:00 Dlaczego ja? (364)
18:00 Pierwsza miłość (1644)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich: Prze-

terminowani (337)
20:00 Megahit: Snajper
22:15 CSI: Kryminalne zagadki No-

wego Jorku 6 (125)
23:15 Śmiertelne wizje
1:15 Zagadkowa noc
3:15 Tajemnice losu

05:00 Uwaga!
05:20 Rozmowy w toku
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Na Wspólnej 11
08:00 Dzień dobry TVN
11:10 Ukryta prawda
12:15 Kocham. Enter
13:15 Szpital
14:15 W-11 Wydział Śledczy
14:55 Kocham. Enter
15:55 Rozmowy w toku
17:00 Szpital
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:05 Na Wspólnej 11
20:45 W-11 Wydział Śledczy
21:30 Agenci NCIS: Los Angeles
22:30 Agenci NCIS: Los Angeles
23:30 Kuba Wojewódzki 7
00:30 The Event: Zdarzenie
01:25 Uwaga!
01:40 Arkana magii (TVN noc)
03:00 Rozmowy w toku

04:55Wodnikowe Wzgórze 05:20TELEZA-
KUPY 05:55Kawa czy herbata? 08:00
Wiadomości 08:05Pogoda poranna 08:08
Polityka przy kawie 08:30Noddy w krainie
zabawek 08:40Stacyjkowo - Tajemniczy
pomocnik Bruna 08:55 TELEZAKUPY
09:30Natura w Jedynce 10:30Cudowne
miejsca 11:00Plebania 
11:30Moda na sukces
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Natura w Jedynce
13:30 Jaka to melodia? 
14:00 Klan
14:30 Wszystko przed nami
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:25 Przystań 
16:15 33. Wieczory Humoru i Satyry
16:30 Moda na sukces
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan
18:25 Prawdziwe życie 
18:40 Wszystko przed nami
19:10 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Pedro’s Cup
20:10 Pogoda
20:15 Spokojnie, to tylko ekonomia! 
20:20 Liga Mistrzów 
20:40 Liga Mistrzów
21:45 Liga Mistrzów
23:00 Liga Mistrzówy
23:40 Kraj prawdy
00:25 Wszystko przed nami
00:55 Nad Niemnem
01:55 Nad Niemnem
02:55 Reportaż Jedynki
03:25 Notacje - Sabina Rosenbach 
03:40 Zagadkowa Jedynka
04:40 Zakończenie dnia

TVP 2

05:15TELEZAKUPY 05:55Złotopolscy
06:30Złotopolscy 07:05M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie 10:45Przy-
gody pana Michała11:20TELEZAKUPY 
11:55 Papież Cierpienia
12:35 Tancerze
13:30 Barwy szczęścia
14:00 Ja to mam szczęście!
14:35 Ja to mam szczęście!
14:45 Świat bez tajemnic
15:45 Panorama Kraj
16:05 Pogoda 
16:15 Dla niesłyszących
17:05 Republika Doyle'ów 
18:00 Panorama
18:35 Sport Telegram
18:45 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:25 Ja to mam szczęście!
20:05 Barwy szczęścia
20:40 Na dobre i na złe
21:40 Kulisy serialu
21:45 Kino relaks
23:30 Reporter Polski
00:10 Życie po falstarcie
00:55 Ptaki nieloty
01:20 Wojtek
01:40 Reporter Polski
02:20 Deborah
04:10 Republika Doyle'ów
04:55 Zakończenie dnia

5:00 Wstawaj! Gramy!
6:00 Nowy dzień z Polsat News
7:30 The Looney Tunes Show 
8:00 Pinky i Mózg 
8:30 Miś Yogi 
8:40 Miś Yogi 
8:50 Miś Yogi 
9:00 Czarodziejki 
10:00 Tak, kochanie 
10:30 Świat według Kiepskich
11:00 Dlaczego ja? 
12:00 Szpilki na Giewoncie 
13:00 Dom nie do poznania 
14:00 Pierwsza miłość 
14:45 Trudne sprawy 
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i partnerzy )
17:00 Dlaczego ja? 
18:00 Pierwsza miłość 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich
20:00 Świat według Kiepskich
20:35 Agenci bardzo specjalni
22:55 Czyściciel
0:50 Confetti
2:50 Tajemnice losu

05:00 Uwaga!
05:20 Rozmowy w toku
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Na Wspólnej 11
08:00 Dzień dobry TVN
11:10 Ukryta prawda
12:15 Kocham. Enter
13:15 Szpital
14:15 W-11 Wydział Śledczy
14:55 Kocham. Enter
15:55 Rozmowy w toku
17:00 Szpital
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:05 Na Wspólnej 11
20:45 W-11 Wydział Śledczy
21:30 Królestwo
23:45 Prawo Agaty 2
00:45 Agenci NCIS: Los Angeles
01:40 Uwaga!
01:55 Arkana magii (TVN noc)
03:15 Rozmowy w toku

04:55 Wodnikowe Wzgórze 05:20TELE-
ZAKUPY 05:55Kawa czy herbata? 08:00
Wiadomości 08:05Pogoda poranna
08:09Polityka przy kawie 08:30 Marta
mówi! 08:55TELEZAKUPY 09:35 Natura w
Jedynce 10:35My Wy Oni 11:05Pleba-
nia11:30Moda na sukces
12:00 Wiadomości
12:05 Agrobiznes
12:30 Natura w Jedynce 
13:30 Jaka to melodia?

14:00 Klan 
14:30 Wszystko przed nami 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:25 Przystań 
16:10 Kabaretowe Hity 
16:30 Moda na sukces
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan
18:25 Prawdziwe życie
18:40 Wszystko przed nami
19:10 Wieczorynka 
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:15 Spokojnie, to tylko ekonomia!
20:30 Ojciec Mateusz 
21:25 Sprawa dla reportera
22:25 Anatomia prawdy
23:20 Zagubieni VI 
00:10 Wszystko przed nami
00:40 Samowolka
01:50 Sprawa dla reportera 
02:45 Notacje - Ryszard Szurkowski.

Miałem szczęście
03:05 Zagadkowa Jedynka
04:05 Zakończenie dnia

TVP 2

05:15TELEZAKUPY 05:55Złotopolscy
06:30Złotopolscy 07:05M jak miłość
08:00Pytanie na śniadanie 10:40Przy-
gody pana Michała11:20 TELEZAKUPY
11:55 Pożyteczni.pl
12:30 Tancerze
13:25 Barwy szczęścia
13:55 Ja to mam szczęście!
14:35 Świat bez tajemnic
15:45 Panorama Kraj
16:00 Pogoda 
16:10 Na dobre i na złe
17:05 Republika Doyle'ów
18:00 Panorama
18:35 Sport Telegram
18:45 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Ja to mam szczęście!
20:05 Barwy szczęścia
20:40 Dr House
21:35 Dr House
22:25 Felieton Kocham Kino 
22:30 Kocham Kino 
00:25 Świat bez tajemnic 
01:15 Świat bez tajemnic 
02:25 Była sobie dziewczyna
04:15 Art Noc - TOOTS THIELEMANS

QUARTET i BILLY RAMSEY, DAVID
SANBORN i JOEY DEFRANCESCO
TRIO, ATOM STRING QUARTET,
MOTION TRIO i LES

05:05 Zakończenie dnia

5:00 Wstawaj! Gramy!
6:00 Nowy dzień z Polsat News
7:30 The Looney Tunes Show  
8:00 Pinky i Mózg 
8:30 Gang Misia Yogi 
9:00 Czarodziejki  
10:00 Tak, kochanie 
10:30 Świat według Kiepskich 
11:00 Dlaczego ja? 
12:00 Szpilki na Giewoncie  
13:00 Dom nie do poznania  
14:00 Pierwsza miłość 
14:45 Trudne sprawy 
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:30 Malanowski i partnerzy 
17:00 Dlaczego ja? 
18:00 Pierwsza miłość 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich
20:00 Dziewięć miesięcy
22:05 Flirt z czterdziestką
0:00 Mała miss
2:05 Zagadkowa noc
3:15 Tajemnice losu

05:00 Uwaga!
05:20 Rozmowy w toku
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Na Wspólnej 11
08:00 Dzień dobry TVN
11:10 Ukryta prawda
12:15 Kocham. Enter
13:15 Szpital
14:15 W-11 Wydział Śledczy
14:55 Kocham. Enter
15:55 Rozmowy w toku
17:00 Szpital
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga!

20:05 Na Wspólnej 11
20:45 W-11 Wydział Śledczy
21:30 Kuchenne rewolucje 6
22:35 Krwawa profesja
00:50 Ugotowani 2
01:50 Agenci NCIS: Los Angeles
02:45 Uwaga!
03:00 Arkana magii (TVN noc)
04:20 Rozmowy w toku

TVP1

05:00Bali - Chcę być wysoki!
05:10Opowiedz nam coś Milu 05:20TELE-
ZAKUPY 05:55Kawa czy herbata?
08:00Wiadomości 08:05Pogoda poranna
08:09Polityka przy kawie 08:30 Domisie
08:55TELEZAKUPY 09:30 Natura w Je-
dynce 10:30Słownik polsko@polski
11:00Plebania 11:30 Moda na sukces
12:00 Wiadomości
12:05 Agrobiznes
12:20 Nie ma rady na odpady? 
12:35 Wójt roku 2012 
12:55 Zwierzęta świata 
13:25 Jaka to melodia?
14:00 Klan 
14:30 Wszystko przed nami 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:25 Sprawa dla reportera
16:15 33. Wieczory Humoru i Satyry
16:30 Moda na sukces 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 N jak Neo - Nówka
18:15 Ranczo 
19:05 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Pogoda
20:15 Spokojnie, to tylko ekonomia! 
20:20 Galimatias
22:10 Odyseusz i Wyspa Mgieł
23:50 Mistrzowie horroru 
01:00 Włócznia przeznaczenia
02:35 Zagadkowa Jedynka
03:35 Zakończenie dnia

TVP2

05:20TELEZAKUPY 05:55Złotopolscy
06:30Złotopolscy 07:05M jak miłość
08:00Pytanie na śniadanie 10:40 Lokato-
rzy 11:15TELEZAKUPY 
11:50 Makłowicz w podróży
12:30 Tancerze
13:25 Barwy szczęścia
13:55 Ja to mam szczęście!
14:35 Świat bez tajemnic
15:45 Panorama Kraj
16:05 Pogoda 
16:15 Dr House
17:10 Dr House
18:00 Panorama
18:35 Sport Telegram
18:45 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Ja to mam szczęście!
20:05 Barwy szczęścia
20:40 Rodzinka.pl
21:10 Rodzinka.pl 
21:45 Kino na maksa 
23:50 Kryminalne zagadki Las Vegas
00:40 Ekstradycja II
01:50 Ekstradycja II
02:55 Egoiści
04:55 Republika Doyle'ów 
05:35 Zakończenie dnia

5:00 Wstawaj! Gramy!
6:00 Nowy dzień z Polsat News
7:30 The Looney Tunes Show (4)
8:00 Pinky i Mózg 3 (60)
8:30 Jaskiniowcy (3)
9:00 Czarodziejki 4 (84)
10:00 Tak, kochanie (17)
10:30 Świat według Kiepskich (394)
11:00 Dlaczego ja? (117)
12:00 Szpilki na Giewoncie 3 (36)
13:00 Dom nie do poznania 6 (177)
14:00 Pierwsza miłość (1646)
14:45 Trudne sprawy (261)
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i partnerzy (99)
17:00 Dlaczego ja? (367)
18:00 Pierwsza miłość (1647)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich: Jesień

średniowiecza (340)
20:10 Czerwony Kapturek: Prawdziwa

historia
21:50 Mgła

TVP 1

TVP 1

TVP 1

TVP 1

TVP 1

TVP 2

TVP 2

TVP 2

TVP 2

TVP 2

POLSAT

tvn

tvn

tvn

tvn

Poniedziałek 11 lutego br.

Wtorek 12 lutego br.

Środa 13 lutego br.

Piątek 15 lutego br.

Czwartek 14 lutego br.

POLSAT

POLSAT

POLSAT

POLSAT



23:55 Nieśmiertelny: Źródło
2:00 Zagadkowa noc
3:15 Tajemnice losu

05:00 Uwaga!
05:20 Rozmowy w toku
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Na Wspólnej 11
08:00 Dzień dobry TVN
11:10 Ukryta prawda
12:15 Kocham. Enter
13:15 Szpital
14:15 W-11 Wydział Śledczy
14:55 Kocham. Enter
15:55 Rozmowy w toku
17:00 Szpital
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:00 Van Helsing
22:45 Star Trek
01:20 Californication III
01:55 Wszystkie wcielenia Tary
02:25 Uwaga!
02:40 Arkana magii (TVN noc)
04:00 Rozmowy w toku

TVP1

05:15TELEZAKUPY 05:50W labiryncie
06:20W labiryncie06:55Dlaczego? Po co?
Jak? 07:15Las bliżej nas 07:30Rok w
ogrodzie 08:00Naszaarmia.pl 08:25Dora
poznaje świat 08:55SpongeBob Kancias-
toporty 09:30Supah Ninjas - Akademia
Jutrzenka 09:55Jak to działa-Szyfrowanie
10:30Reportaż Jedynki 11:00Chłopi

12:05 Wypadek
13:50 Zwierzęta świata 
14:25 Okrasa łamie przepisy 
15:05 Galimatias
16:50 Skoki Narciarskie
17:00 Skoki Narciarskie
18:00 Teleexpress
18:10 Skoki Narciarskie
19:10 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:05 Pogoda
20:10 Spokojnie, to tylko ekonomia!
20:20 Hit na sobotę
22:20 Włócznia przeznaczenia
00:05 Kameleon
02:10 Mistrzowie horroru
03:10 Zakończenie dnia

TVP2

05:55 Czterdziestolatek
07:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie
10:25 Barwy szczęścia
11:00 Barwy szczęścia
11:35 Biegi narciarskie
11:45 Biegi narciarskie
13:45 Ja to mam szczęście!
14:00 Familiada
14:40 Rodzinka.pl 
15:10 Rodzinka.pl 
15:40 Słowo na niedzielę
15:50 Afera Thomasa Crowna
18:00 Panorama
18:35 Sport Telegram
18:40 Pogoda 
18:50 Kulisy - Postaw na milion
19:05 Postaw na milion 
20:05 Kabaret Ani Mru Mru 
21:10 Kabaret Ani Mru Mru 
22:15 Dawno temu w Ameryce
00:25 Kapela ze wsi Warszawa
01:30 Ładunek 200
03:10 Dawno temu w Ameryce
05:15 Zakończenie dnia

5:00 Wstawaj! Gramy!
6:00 Nowy dzień z Polsat News
7:15 Nowe przygody Scooby'ego 2

(6)
8:15 Miś Yogi (67)
8:25 Miś Yogi (68)
8:35 Miś Yogi (69)
8:45 Pinky i Mózg 3 (62)
9:15 Scooby-Doo 2 (10)
9:45 The Looney Tunes Show 2 (7)
10:15 Ewa gotuje (168)
10:45 Studio Weekend (23)
12:25 Dom nie do poznania 9 (261)
13:25 Dom nie do poznania 9 (262)
14:30 Czerwony Kapturek: Prawdziwa

historia
16:15 Dlaczego ja? (265)
17:15 Trudne sprawy (182)
18:15 Imperium disco polo (12)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich
20:00 Bibliotekarz: Tajemnica włóczni
22:05 Obcy - decydujące starcie
1:00 Przynęty: Uwiedzenie
3:00 Tajemnice losu

05:10 Uwaga!
05:30 Mango - Telezakupy
08:00 Smakuj świat z Pascalem 2
08:30 Dzień dobry TVN
10:55 Na Wspólnej Omnibus 11
12:45 Mam talent 5
14:40 TOP GEAR
15:50 TOP GEAR
17:00 Sekrety chirurgii
18:00 Kuchenne rewolucje 6
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!

20:00 Street Dance
22:05 Facet z ogłoszenia
00:10 W sieci zła
02:50 Uwaga!
03:05 Arkana magii (TVN noc)

TVP1 

05:15TELEZAKUPY 05:50W labiryncie
06:25W labiryncie 07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium Bożego Miłosier-
dzia w Łagiewnikach 08:00Tydzień
08:25Magazyn Ligi Mistrzów 08:55 Ziar-
no 09:35LOL: -) 10:10Wszystko przed 
nami 10:35Wszystko przed nami 10:55
Wszystko przed nami 11:20Wszystko
przed nami 11:55Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem 
12:50 Prawdziwe życie 
13:15 Za Wolność 1863
14:15 BBC w Jedynce
15:15 Druga szansa
16:05 Druga szansa
16:45Skoki Narciarskie 
17:00 Skoki Narciarskie
18:00 Teleexpress
18:10 Skoki Narciarskie
19:15 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:05 Pogoda
20:20 Nad rozlewiskiem
21:15 Zakochana Jedynka
23:15 Incredible Hulk
01:15 Ferdydurke
02:50 Zakończenie dnia

TVP2

05:35 Słowo na niedzielę

05:50 Wilk
06:15 W słowach kilku o wydrze, bob-

rze i wilku 
06:45 M jak miłość
07:45 Barwy szczęścia
08:15 Barwy szczęścia
08:50 Kultura, głupcze
09:35 Rodzinne oglądanie
10:30 Biegi narciarskie 
10:45 Biegi narciarskie
12:10 Gwiazdy w południe 
14:10 Familiada 
14:40 Ja to mam szczęście!
15:25 Janosik 
16:20 Na dobre i na złe 
17:20 Kazimierz Kutz i Aleksandra

Klich 
18:00 Panorama
18:35 Sport Telegram
18:40 Pogoda 
18:50 Kabaretowy Klub Dwójki 
20:05 Dwójka w akcji 
21:45 Głęboka woda
22:40Kocham Kino
23:15 WOK - Wszystko o Kulturze
00:10 Studio filmowe Dwójki - 
01:50 Najważniejszy dzień życia - 
02:55 Gang Olsena nigdy się nie pod-

daje
04:40 Zakończenie dnia

5:00 Wstawaj! Gramy!
6:00 Nowy dzień z Polsat News
7:25 Nowe przygody Scooby'ego 2

(7)
8:25 Gang Misia Yogi (7)
8:55 Pinky i Mózg 3 (63)
9:25 Scooby-Doo 2 (11)
9:55 The Looney Tunes Show 2 (8)
10:25 Jaskiniowcy (4)
10:55 Buddy, bejsbolista
12:50 Zagniewani młodociani
14:45 Podkręć jak Beckham
17:00 Świat według Kiepskich: Expo

(136)
17:45 Pamiętniki z wakacji 2 (27)

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Prognoza pogody
19:30 Państwo w państwie
20:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami

8 (192)
21:00 CSI: Kryminalne zagadki No-

wego Jorku 7 (161)
22:00 CSI: Kryminalne zagadki No-

wego Jorku 7 (162)
23:00 Instynkt mordercy (12)
0:00 Detektyw Amsterdam (7
1:00 Magazyn sportowy
3:00 Tajemnice losu

05:10 Uwaga!
05:30 Mango - Telezakupy
08:00 Maja w ogrodzie
08:25 Akademia ogrodnika
08:30 Dzień dobry TVN
10:50 Smakuj świat z Pascalem 2
11:25 Co za tydzień
11:45 Mam talent 5
14:00 Prawo Agaty 2
15:00 Lekarze
16:00 Richie milioner
18:00 Ugotowani 3
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
20:00 Szukając sprawiedliwości
22:00 Na językach
23:00 Frantic
01:25 MasterChef
02:30 Uwaga!
02:45 Arkana magii (TVN noc)

TVP 2

TVP 2

nr 1
Dziękujemy za zaufanie!

w Gliwicach

www.dzisiajwgliwicach.pl
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Sobota 16 lutego br.

TVP 1

Niedziela 17 lutego br.
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W jednym z historycznych
obiektów może powstać hotel
i restauracja. Miasto ogłosiło
przetarg na dzierżawę nieru-
chomości.  Budynek mieszkal-
ny dawnych pracowników ra-
diostacji, oznaczony numerem
131, postanowiono przeznaczyć
na cele hotelarsko-gastrono-
miczne i wydzierżawić na okres
do 20 lat. Obiekt ma 467 m2
powierzchni użytkowej, a wy-
dzierżawiony ma zostać wraz
z niezabudowaną częścią działki
o powierzchni 861 m2. To bu-
dynek o modernistycznym cha-
rakterze, wpisany do rejestru

zabytków, w którym zachowała
się część pierwotnego wystroju
– m.in. klatki schodowe z ba-
lustradami i terakotowymi
okładzinami, stolarka okienna
i drzwiowa. Minimalna wyso-
kość miesięcznej stawki czyn-
szowej wynosi 6500 zł netto,
a licytacja odbędzie się 22 lu-
tego w Urzędzie Miejskim w
Gliwicach. Szczegółowe infor-
macje znajdują się na stronie
internetowej bip.gliwice.eu w
dziale „Ogłoszenia i komuni-
katy urzędowe” / „Sprzedaż
nieruchomości i przetargi na
wysokość czynszu”.

Spółki Komandor połączyły się w jed-

ną spójną strukturę, która działa pod

marką Komandor Śląsk.

Dzięki konsolidacji, firma
chce stworzyć nowe miejsca
pracy, przyspieszyć proces fi-
nalizacji zamówienia, a także
planuje wprowadzić innowa-
cyjne produkty i usługi do
swojej oferty. 

Komandor Śląsk to spółka
z dużym doświadczeniem w
obsłudze rynku branży syste-
mów do drzwi przesuwnych
i zabudowy wnętrz. 

Komandor na Śląsku w ze-
szłym roku uruchomił naj-
większy w Polsce salon fir-
mowy. Na terenie Gliwic, fir-
ma planuje zatrudnić od 3
do 5 przedstawicieli handlo-

wych oraz zorganizować mi-
nimum jeden salon, czyli au-
toryzowanego dealera, który
będzie działał pod marką Ko-
mandor. Aby taki dealer pra-
widłowo i efektywnie funk-
cjonował potrzebuje od 6-8
pracowników (w tym m.in.:
kierownik, osoby do obsługi
klienta, projektant, stolarz,
montażyści). 
Wszystkie zainteresowane
osoby mogą się kontaktować
bezpośrednio z firmą Koman-
dor Śląsk pod numerem tel:
327 303 344

Komandor tworzy
miejsca pracy

Według zapisów, „jeśli beneficjent środ-
ków nie rozpoczął realizacji w terminie
3 miesięcy od ustalonego dnia, z przyczyn
przez siebie zawinionych, następuje roz-
wiązanie umowy o dofinansowanie”.
Władze miasta twierdzą, że wypowie-
dzenie przedstawione w tym trybie jest
nieskuteczne, a wcześniejsze ustalenia
nadal obowiązują. W ubiegłym miesiącu,
podczas głosowania za uchwałą budże-
tową, radni przewidzieli rozpoczęcie prac
z unijnym dofinansowaniem. Decyzja
urzędu marszałkowskiego prowadzi do
jeszcze większego obciążenia miejskiej
kasy. Prezydent Zygmunt Frankiewicz
dopuszcza budowę hali bez unijnej dotacji.

Według jego opinii wobec niewielkiego
dotąd zadłużenia - wysokość kredytu
nie zagrozi kondycji miejskich finansów. 

Początkowo jako wykonawcę hali wi-
dowiskowo-sportowej podawano przed-
siębiorstwo Unibep, które miało wykonać
inwestycję za około 306 mln złotych.
Gliwicki magistrat wybrał jednak firmę
Mirbud S.A ze Skierniewic, która zade-
klarowała budowę hali za około 321 mln
złotych. Jeżeli nikt nie oprotestuje roz-
strzygnięcia przetargu, miasto podpisze
umowę w I kwartale tego roku.

Od dnia jej zawarcia , przedsiębiorstwo
będzie miało 27 miesięcy na wykonanie
inwestycji. Na dotychczasowe działania

wydano około 8 milionów złotych z bu-
dżetu miejskiego. PODIUM ma stanąć
w miejscu dawnego stadionu XX-lecia,
pomiędzy ulicami Akademicką i Ku-
jawską. Na powierzchni użytkowej prze-
kraczającej 56 tys. m2 zaplanowano
dwie hale. Główna mogłaby pomieścić
ponad 15 tysięcy widzów, a mniejsza –
w zależności od rodzaju imprezy – nawet
3000 osób. Zaplanowano też miejsce
na centrum rekreacyjne. Zarząd woj. ślą-
skiego zdecydował już o przesunięciu
środków z RPO na „Podium” na inne
projekty rewitalizacji miast. Pieniądze
trafią m.in. Katowic, Zabrza, Będzina,
Raciborza i Chorzowa.
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Minął termin uprawomocnienia się decyzji o wypowie-
dzeniu umowy na dofinansowanie budowy hali widowi-
skowo-sportowej. Sporna kwota to około 141 mln złotych!
Zarząd województwa śląskiego powołał się na punkt do-
tyczący opóźnienia w realizacji projektu.

Otoczenie zabytkowej, drew-
nianej Radiostacji Gliwickiej
jest coraz bardziej atrakcyjne
i nadal będzie się zmieniać.

Hotel przy Radiostacji? Czemu nie!

Urząd marszałkowski
chce zabrać
dofinansowanie
Podium!



Na sesji zdjęciowej pojawił się również trenujący od dwóch lat z pierwszą drużyną Radosław Murawski, wychowanek niebiesko-czerwonych.
Do gry powraca po kontuzji także Rudolf Urban oraz Wojciech Lisowski. W pełnej gotowości są m.in.: Wojciech Kędziora, Tomasz
Podgórski, Matej Izvolt, Ruben Jurado i pierwszy gliwicki golkiper – Dariusz Trela. Zanim Piast będzie walczył w ekstraklasie zagra jeszcze
kilka sparingów.

Ceny na stacjach rosną.

Jak zaoszczędzić paliwo?
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Zakładano, że po raz pierwszy
od 4 lat, początek roku będzie
obfitował w systematyczny
spadek cen paliw. Tak się jed-
nak nie stało. Wraz z nade-
jściem lutego cyferki na wy-
świetlaczach dystrybutorów
poszybowały w górę średnio
o 6 groszy. To odpowiedź na
rosnące ceny hurtowe. Co
gorsza, nic nie zapowiada
szybkich spadków. 

Zatem co zrobić, aby benzyna
czy ropa nie drążyły naszych
portfeli? Można przesiąść się
na dwa kółka i dodatkowo
zadbać o zdrowie. Dodatko-
wo, jadąc rowerem, z pew-
nością ominiemy liczne korki.
Jeśli jednak nie chcemy re-
zygnować z dotychczasowego

komfortu jazdy samochodem,
warto przypomnieć sobie kil-
ka zasad oszczędnej jazdy!

Fundamentem ekonomicznej
jazdy jest przede wszystkim
przemyślane i płynne prowa-
dzenie pojazdu. Wielu z nas
myli ecodriving ze ślimacze-
niem się po miejskich ulicach
oraz utrzymywaniem niskich
obrotów. Również bardzo dy-
namiczna jazda niekorzystnie
wpływa na spalanie naszego
samochodu. Warto pamiętać,
aby unikać naprzemiennego,
gwałtownego przyśpieszania
i hamowania. „Rwana” jazda
prowadzi nie tylko do zwięk-
szonego zużycia paliwa, ale
także przyśpiesza eksploatację
klocków hamulcowych.

Włączona klimatyzacja,
otwarte szyby czy szyberdach,
zwiększają spalanie nawet
o 10-15%.

Pamiętaj, aby hamować silni-

kiem! W taki sposób ograni-

czysz pracę wtryskiwaczy pa-

liwa, które działają podczas

tradycyjnego hamowania. O

ile to możliwe, powinniśmy

unikać zakorkowanych ulic. Po-

przez wszelkie zatory na drodze

tracimy nie tylko czas, ale rów-

nież cenne oktany.

Kwestią szczególnie ważną w
okresie zimy jest rozgrzewanie

samochodu na tzw. postoju.
Najbardziej ekonomiczną me-
todą jest rozgrzanie silnika
zwykłą jazdą. Nie warto od-
palać auta podczas skrobania
szyb. Dodatkowo, jak wspo-
minaliśmy w poprzednich nu-
merach gazety, możemy za
to otrzymać mandat. Przepisy
zakazują pozostawiania auta
z pracującym silnikiem w te-
renie zabudowanym. Grozi
za to 100 złotych kary. Kolejny
przepis dotyczy nadmiernej
emisji spalin i hałasu, który
również zabrania włączania
silnika bez potrzeby. Za jego
złamanie możemy otrzymać
300 złotych mandatu.

Możemy kontrolować poziom
spalania również za pomocą

opon. Największy wpływ na
zużycie paliwa ma to co nic
nie kosztuje. Jeśli zadbamy
o odpowiednie ciśnienie w
naszych kołach, zapewnimy
sobie nie tylko bezpieczeń-
stwo, ale i niższy rachunek
na stacji. Pamiętaj, aby tanko-
wać do pełna – za to dużo rzadziej. 

Choć jednorazowo wydasz o kil-
kadziesiąt złotych więcej, dzięki

ograniczeniu ciągłych wycieczek
do najbliższego dystrybutora, cała
kwota szybko Ci się zwróci.

Jeśli będziemy przestrzegać
tych kilku prostych zasad, z pew-
nością wzrost cen paliw nie odbije
się tak gwałtownie na naszych
kieszeniach. Co za tym idzie, ze-
braną kwotę możemy przezna-
czyć na zakup nowego oszczęd-
nego samochodu albo ewentual-
nie dobry rower. 

Piast zaprezentował zespół 
na rundę wiosenną
W drużynie z Gliwic pojawiło się kilka nowych twarzy, w tym jeden czarnoskóry piłkarz – Frank Adu Kwame

✪ 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

Najtańszy
moduł reklamowy

w Gliwicach
zadzwoń

323 325 096

Łukasz Fedorczyk 
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Policjanci z Wydziału Kry-
minalnego rozwiązali
sprawę brutalnego rozbo-
ju, jakiego dokonano na
staruszce w jej mieszka-
niu. W rękach stróżów
prawa znajdują się spraw-
cy bulwersującego prze-
stępstwa.

W czwartek około 10.30 de-
tektywi z „dwójki” wkroczyli
do dwóch mieszkań na terenie
Gliwic i zatrzymali dwóch męż-
czyzn. Policjanci udowodnili
im popełnienie rozboju – po-
bicia i skrępowania taśmami
prawie 80-letniej samotnej ko-
biety, mieszkanki ulicy Opol-
skiej. Stosując przemoc, spraw-
cy wymusili na pokrzywdzonej
wydanie pieniędzy i biżuterii. 

Mimo że działo się to w listo-
padzie ubiegłego roku i sprawę
zakwalifikowano jako trudną,
policjanci zebrali mocne do-
wody. Zatrzymani to 23- i 40-
latek. Obaj trafili do policyj-
nego aresztu. W piątek stanęli
przed prokuratorem i sądem.
Grozi im 12 lat pozbawienia
wolności.

W tym
tygodniu
imieniny
obchodzą 
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We wtorek około połu-
dnia kryminalni wyjaśnili
dwie zagadkowe sprawy,
które ściśle się ze sobą
wiązały. Zaczęło się od
tego, że nieznany kierow-
ca nieustalonego samo-
chodu potrącił pieszą.
Wkrótce zgłoszono kra-
dzież...

Dzień wcześniej, 4 lutego
o godzinie 19.10, gliwicka po-
licja otrzymała zgłoszenie o
potrąceniu. Do zdarzenia do-
szło na ul. Bojkowskiej. Nie-
znany kierujący, prowadzący
nieznanej marki pojazd, po-
trącił idącą poboczem 45-let-
nią kobietę, nie udzielił jej
pomocy i odjechał. Ranna
musiała być przetransporto-
wana do szpitala.

Zapowiadała się żmudna,
trudna do wyjaśnienia spra-
wa. Tymczasem kilka godzin
później w innej części Gliwic
pewien 45-letni mężczyzna
zgłosił kradzież swojego Hy-
undaia. Detektywi z III KP
rozpoczęli dochodzenie. Szyb-
ko wyjaśnili historię kradzieży

W środę około godziny
13.30 w rejonie ul. Wrzo-
sowej w Łabędach kie-
rowca samochodu marki
Honda potrącił 75-letnią
kobietę przechodzącą
przez jezdnię. Starsza
pani doznała obrażeń. 

Jak widać na powyższym
przykładzie, potrącenia to pa-
lący problem w naszym rejo-
nie. Tylko w styczniu doszło
do kilkunastu podobnych
przypadków. Na szczęście do-
tąd nie odnotowano ofiar
śmiertelnych. 
Aby zapobiec tragedii, poli-
cjanci edukują dorosłą część
społeczeństwa, która nie pod-
porządkowuje się przepisom
i zasadom bezpiecznego prze-
kraczania jezdni. W ubiegłym
tygodniu funkcjonariusze
przeprowadzili kolejną akcję
„Pieszy”. Jej efektem było
ujawnienie aż 188 wykroczeń.
Mundurowi podkreślają, że
większość z nich dotyczyła
przechodzenia przez jezdnię
w miejscu niedozwolonym
lub wchodzenia na przejście
dla pieszych mimo świecącego

Ukradł samochód,
potrącił kobietę

i uciekł

się czerwonego światła – tych
odnotowano 154. Mandatami
ukarano też 17 kierowców,
którzy swoim zachowaniem
stworzyli zagrożenie dla pie-
szych prawidłowo przecho-
dzących przez oznakowane
przejścia.

Efekty przeprowadzonej akcji
pokazują, że mimo licznych
apeli oraz informowania spo-
łeczeństwa o tragicznych wy-
darzeniach drogowych w dal-
szym ciągu wiele osób lekce-
waży przepisy. 

Policjanci twierdzą, że do naj-
bardziej niesfornej grupy na-
leżą osoby w wieku średnim
i starsze, te z przedziału 55-
75 lat. W rankingu negatyw-
nych zachowań płeć nie ma
znaczenia.

Bandyci pobili
i skrępowali 80-

latkę

188 wykroczeń.
W ciągu

jednego dnia!

auta i powiązali ją z potrące-
niem na Bojkowskiej. 

W dniu kradzieży właściciel
pojazdu uczestniczył w mocno
zakrapianej imprezie. Stan
upojenia 45-latka alkoholem
wykorzystał jeden z kompa-
nów. Bez wiedzy mężczyzny
zabrał kluczyki do jego sa-
mochodu i odjechał nim. Kie-
dy pokrzywdzony zorientował
się, że skradziono mu auto,
powiadomił policję. Nie był
jednak w stanie określić, kiedy
i w jakich okolicznościach
stracił kluczyki. 

Gdy Hyundai został odnale-
ziony– (stał zamknięty w re-
jonie ul. Franciszkańskiej)–
śledczym cała historia zaczęła
układać się w całość.

Ustalili, że sprawcą kradzieży
i potrącenia może być jedna
i ta sama osoba, 40-letni
mieszkaniec Gliwic. Mężczyz-
na został zatrzymany już na
drugi dzień i przewieziony do
komisariatu. Przedstawiono
mu trzy zarzuty: kradzieży
samochodu, jazdy pod wpły-
wem alkoholu, spowodowania
wypadku drogowego i odda-
lenia się z miejsca zdarzenia.
Podejrzanego czeka proces,
grozi mu kara 5 lat pozba-
wienia wolności.

 Bożena (poniedziałek)
— bezpośrednia i bardzo
życzliwa, pogodnie na-
stawiona do życia.

 Damian (wtorek)
— inteligentny, zrówno-
ważony i obdarzony
wspaniałym poczuciem
humoru.

 Katarzyna (środa)
— godna szacunku, po-
dziwu i uznania.

 Walenty (czwartek)
— ambitny i twórczy. Po-
siada talent organizator-
ski. Jest towarzyski i lubi
przyjęcia.

 Klaudiusz (piątek)
— prawdomówny, uczci-
wy, przyjaźnie nastawio-
ny do świata.

 Julianna (sobota)
—jest osobą zwariowaną
i niezwykle aktywną. 

 Sylwia (niedziela)
— to kobieta konsek-
wentna i zdecydowanie
realizująca swoje życio-
we plany.

Baran 21.03-20.04
Wszystko�co�robisz�musi�być
na�najwyższym�poziomie.
Pamiętaj�jednak,�że�nadmierny
perfekcjonizm�może�wpędzić
Cię�w�pułapkę.�

Byk 21.04-20.05
Taktyka�jest�połową�sukcesu
wiodącą�do�dobrych�wyników.
Wszystkie�przemyślane�posu-
nięcia�pozwolą�Ci�uporać�się
ze�wszystkimi�potknięciami.

Bliźnięta 21.05-21.06
Wyczerpany�i�rozkojarzony
możesz�popełniać�błędy.�Pierw-
sze�dni�tygodnia,�i�owszem,
zaliczysz�do�udanych.�Jednak
końcówka�może�dać�ci�się
we�znaki.

Rak 22.06-22.07
Często�spokojne�postępowanie
jest�w�stanie�dać�nam�jaśniejszą
i�bezpieczniejszą�przyszłość.
Dlatego�musisz�bardzo�rozważ-
nie�podejmować�przyszłe
decyzje.�

Lew 23.07-23.08
Bystrości�umysłu�i�sprytu
można�ci�tylko�pozazdrościć.
Nie�ignoruj�jednak�informacji
płynących�z�zewnątrz.�Ty�także
popełniasz�błędy!

Panna 24.08-22.09
Okazuj�więcej�wdzięczności
tym,�którzy�dzielą�z�Tobą�życie.
Musisz�pamiętać�o�najbliż-
szych,�gdyż�ostatnio�zaniedbu-
jesz�sprawy�rodzinne.�

Waga 23.09-23.10
Teraz�nadejdzie�wymarzony
czas�odpoczynku�i�spokoju.
Choć�nie�potrwa�zbyt�długo,
z�pewnością�pozwoli�Ci�odbu-
dować�nadwątlone�siły.

Skorpion 24.10-22.11
W�tym�tygodniu�wszystkie
cele,�które�sobie�postawisz�wy-
konasz�z�niezwykła�precyzją.
Do�tych�trudniejszych�przyło-
żysz�się�z�godnym�podziwu
zaangażowaniem.

Strzelec 23.11-21.12
Niestety�twój�organizm�działa
już�na�coraz�mniejszych�obro-
tach.�Niepotrzebnie�wpadasz
w�poczucie�winy,�gdy�nie�pra-
cujesz.�Brak�odpoczynku�wpę-
dzi�Cię�w�chorobę.

Koziorożec 22.12-20.01
Otworzą�się�przed�tobą�nowe
możliwości.�Być�może�z�po-
czątku�sparaliżuje�cię�strach
przed�wyzwaniami,�ale�osta-
tecznie�zrozumiesz,�że�nie
masz�tak�naprawdę�nic�do
stracenia.

Wodnik 21.01-19.02
Bez�zbędnego�wysiłku�przeko-
nasz�swoich�współpracowni-
ków,�jak�również�rodzinę,�do
swojego�stanowiska.�Przedsta-
wisz�racjonalne�argumenty
i�nie�dasz�się�wyprowadzić
z�równowagi.�

Ryby 20.02-20.03
Jeśli�w�twój�związek�wkradła
się�monotonia,�to�możesz�mieć
pewność,�że�zniknie�ona
w�ciągu�najbliższych�dni.
Zapowiada�się�dobra�zabawa
w�gronie�przyjaciół.�


