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Największy nakład w Gliwicach
rozdawany „do ręki”

bezpłatna gliwicka

gazeta informacyjna 11 Marca 2013 Nr 026

ILE
KOSZTUJĄ
ŚMIECI ...

W najbliższy czwartek
radni zdecydują ile za-
płacimy za odbiór śmieci.
Zmiany podyktowane są
przyjętą przez Sejm usta-
wą o utrzymaniu czysto-
ści i porządkuw gminach.
Zgodniez projektem
uchwały opłata ma być
ustalana od powierzchni
użytkowej budynków.
Gdy ktoś zdecyduje się
na sortowanie śmieci za-
płaci mniej.

Zbiórka selektywna:
0,36 zł za 1 m2 dla lokali
mieszkalnych o powierzch-
ni mniejszej lub równej
80m2

0,18 zł za każdy kolejny
metr powierzchni lokalu
z przedziału 80,01 do
150 m2

0,11zł za każdy kolejny
metr powierzchni lokalu
powyżej 150,01 m2

Odpady niesegrego-
wane:
0,54 zł za 1 m2 dla lokali
mieszkalnych o powierzch-
ni mniejszej lub równej
80m2

0,27 zł za każdy kolejny
metr powierzchni lokalu
z przedziału 80,01 do
150 m2

0,17 zł za każdy kolejny
metr powierzchni lokalu
powyżej 150,01 m2

Radni zamierzają także
wprowadzić kolorystykę
pojemników na poszcze-
gólne odpady: niebieskie
na papier oraz makulaturę,
zielone na szkło oraz żółte
na plastik i metal.
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Choć palacze stanowczo
sprzeciwiają się coraz licz-
niejszym ograniczeniom, to
każdy kto nie pali papierosów
przyzna, że zakazy nie wzięły
się znikąd. Amatorzy tytoniu
nie przejmują się nawet wy-
sokimi karami. Podobna sy-
tuacja miała miejsce w nie-
dzielę, gdy straż miejska za-
trzymała osobę palącą na
przystanku. Sprawa, choć z
pozoru błaha, będzie miała
finał w Sądzie Rejonowym.
Sprawca wykroczenia odmó-
wił bowiem przyjęcia man-
datu. 

Co ciekawe pomimo tego, iż
takie interwencje nie należą
do rzadkości nadal budzą
ogromne zdziwienie palaczy.
Szczególnie, gdy ich oczom
ukazuje się kwit opiewający
nawet na 500 złotych kary. 
Według ustawy o ochronie
zdrowia przed następstwami

używania tytoniu i wyrobów
tytoniowych, zabrania się pa-
lenia wyrobów tytoniowych
m.in.: 
 na terenie przedsiębiorstw
podmiotów leczniczych i w po-
mieszczeniach innych obiek-
tów, w których są udzielane
świadczenia zdrowotne,
 na terenie jednostek or-
ganizacyjnych systemu oświa-
ty, o których mowa w przepi-
sach o systemie oświaty, oraz
jednostek organizacyjnych po-
mocy     społecznej, o których
mowa w przepisach o pomocy
społecznej,
 na terenie uczelni, 
 w pomieszczeniach obiek-
tów kultury i wypoczynku do
użytku publicznego,
 w lokalach gastronomicz-
no-rozrywkowych,
 w środkach pasażerskiego
transportu publicznego oraz
w obiektach służących obsłu-
dze podróżnych,

 na przystankach komuni-
kacji publicznej,
 w pomieszczeniach obiek-
tów sportowych,
 w ogólnodostępnych miejs-
cach przeznaczonych do za-
baw dzieci.

Sporo tego, ale to co dla in-
nych jest kwestią wyboru, dla
pozostałych staje się przykrym
przymusem. Bo kto chce
w tak pięknych okoliczno-
ściach nadchodzącej wiosny,
stać w kłębach dymu? Przed
przysłowiowym dymkiem
warto na moment przypo-
mnieć sobie miejsca objęte
ustawą. W innym wypadku
to może być jeden z najdroż-
szych papierosów w życiu.
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Trwają prace nad podniesieniem progu, który ustali
granice pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem.

Do tej pory drobni złodzieje jak ognia wy-
strzegali się kradzieży o wartości wyższej niż
250 złotych. W przypadku, gdy przekroczyli
wspomniany próg nawet o złotówkę, ich czyn
automatycznie przybierał formę przestępstwa.
Teraz amatorzy cudzego mienia będą mogli
pozwolić sobie na czterokrotnie większy łup,
gdyż kwota graniczna ma wzrosnąć do 1000
złotych! Zmienia to całkowicie dotychczasową
procedurę karną, która ostatecznie powinna
ułatwić pracę śledczym i prokuraturze.

O dotychczasowym przebiegu takich
spraw opowiedział nam oficer prasowy
Marek Słomski.

- Obecna procedura postępowania karnego
jest bardzo skomplikowana, długotrwała
i kosztowna. Weźmy przykładową kradzież
roweru. Zacznijmy od początku. 
Jeśli zatrzymamy złodzieja, który przywłasz-
czył mienie o wartości przekraczającej 250
złotych, rusza cała machina procesowa –
niezależnie od tego czy został zatrzymany
przez właściciela czy policjanta. Aby wyjaśnić

sprawę mundurowi przeprowadzają m.in.
oględziny i przesłuchania świadków. Dodat-
kowo angażuje się technika kryminalistyki,
dzielnicowego oraz funkcjonariuszy docho-
dzeniowo-śledczych. Oczywiście to nie koniec,
gdy dodamy do tego wywiady psychiatrycz-
ne, zbieranie opinii o podejrzanym, powołanie
biegłego czy ewentualne konfrontacje, spra-
wa znacząco się komplikuje. Gdy swoje za-
danie kończą policjanci, postępowanie przej-
muje prokurator, a w ostatnim etapie sąd.
Dodajmy, że podejrzany odsiedział co naj-
wyżej 48 godzin w policyjnym areszcie, by
potem wyjść na wolność. Prowadzony proces
karny i sądowy wydłuża się w praktyce do
kilku miesięcy. Prawo przewiduje za kradzież
od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
- dodaje komisarz Słomski.

Oczywiście jak niejednokrotnie pokazały
realia, karą za podobne przewinienie jest naj-
częściej wyrok w zawieszeniu. Czyli dla samego
społeczeństwa efekt identyczny jak w przy-
padku drobnej kradzieży. 
Zatem czym tak właściwie różni się
procedura wykroczenia?

Jeśli ktoś zostanie złapany

na gorącym uczynku

kradzieży kawy czy

czekolady wartych mniej niż

250 zł - sprawa najczęściej

kończy się mandatem.

Marek Słomski 

Oficer prasowy KMP Gliwice

Marcin Kuczkowski

Rzecznik Prasowy
Straży Miejskiej

Czy Polska stanie się
rajem dla złodziei?

Nawet 500 złotych 
za "dymek" na przystanku

- Jest dużo prostsza niż karna, więc także
dużo tańsza. Jeśli ktoś zostanie złapany na
gorącym uczynku kradzieży kawy czy cze-
kolady wartych mniej niż 250 zł - sprawa
najczęściej kończy się mandatem. Funkcjo-
nariusze mogą ją także skierować bezpo-
średnio do sądu. W takim przypadku sędzia
może skazać złodzieja na karę od 1 do 3 mie-
sięcy aresztu. Może także nałożyć grzywnę
do 5000 zł. Zatem jeśli ustawodawca podejmie
decyzję o podniesieniu granicy do 1000 zł, to
proces przykładowej kradzieży roweru zos-
tałaby zakończony równie szybko.

Każdy kto choć raz wybrał się do sklepu wie,
że za 1000 złotych można wyjść ze sklepu
z pełnym wózkiem zakupów! Możemy sprawić
sobie nowy laptop, aparat czy rower, nic bar-
dziej prostszego. Tak samo działają przestępcy.
Zmiana przepisów to spore ułatwienie dla
złodziei, którzy dokładnie szacując wartość
łupu, mogą odpowiedzieć jedynie za wykro-
czenie. 

Debata nad zmianami procedury karnej trwa
od stycznia. Trudno nie zgodzić się z opinią,
że po ich wprowadzeniu, kradzież stanie się
dużo bardziej opłacalna. Oczywiście zawsze
są dwie strony medalu. Z taką modernizacją
dotychczasowego prawa zgadza się komendant
główny policji Marek Działoszyński i proku-
rator generalny. Działania zastosowane
w przypadku drobnych kradzieży, mogą prze-
kraczać jego wartość nawet dziesięciokrotnie!
Ekspertyzy głosu, badania kodu DNA czy od-
cisków palca to wymóg, którzy w przypadku
kradzieży np. komórki wygląda dość grote-
skowo. Kolejnym argumentem za odświeże-
niem wspomnianego progu jest usprawnienie
pracy policji i prokuratorów, którzy po od-
ciążeniu będą zajmować się wyłącznie poważ-
nymi przestępstwami. 

Z takim podejściem do sprawy nie zgadzają
się przede wszystkim właściciele sklepów
i jednostek handlowych. Obawiają się, że
status przestępstwa ustalony od 1000 złotych
jeszcze bardziej rozochoci złodziei. Najczęstszy
łup w postaci batoników, alkoholi czy kosme-
tyków będzie wypływał ze sklepów szerokim
strumieniem lub zamieni się w elektronikę,
luksusowe towary i rowery. Ostatecznie ar-
gumentując, że dzięki nowemu definiowaniu
terminu wykroczenia, poprawią się wyłącznie
policyjne statystyki. 

Warto dodać, że rejestracja w Krajo-
wym Systemie Informatycznym Policji
następuje tylko w przypadku przestęp-
stwa, dlatego przeciętny rzezimieszek
będzie miał czystą kartę. 

Wraz z pojawieniem się kontrowersji spowo-
dowanych zmianami, powstały kolejne po-
mysły na rozwiązanie problemu kłopotliwego
progu 1000 zł. Jednym ze sposobów na po-
wstrzymanie kradzieży jest przekształcenie
prawa tak, aby ciąg wykroczeń automatycznie
zamieniał się w przestępstwo. Środowiska
sprzedawców i handlowców poszły o krok
dalej. Co naturalne postulują o uznanie za
przestępstwo każdej możliwej kradzieży, po-
zostawiając decyzję o dalszym postępowaniu
samemu pokrzywdzonemu. Jeśli ktoś uzna,
że ukradziony przedmiot ma wartość mate-
rialną czy emocjonalną, będzie mógł wnio-
skować o wszczęcie dochodzenia. Ostatni po-
mysł to czysty kompromis – podnieśmy próg,
ale nie czterokrotnie! 

O wynikach debaty dowiemy się niebawem.
Wtedy przekonamy się na własnej skórze,
czy taka modyfikacja zamiast odciążać policję
i prokuraturę, nie spowoduje fali kradzieży
w całym kraju.

Nic tak nie irytuje podróżnych jak zaczadzenie przystanku dymem papierosowym.
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Zniszczona ścieżka
rowerowa
Zbliża się wiosna i gliwiczanie coraz
częściej ruszają w drogę rowerem.

Czasem jednak to, co znajduje się pod war-
stwą śniegu, dawno przestało przypominać
drogę rowerową. Błotnista dróżka uniemoż-
liwia swobodny przejazd. Do kogo zwrócić
się w takiej sytuacji? Podobne pytanie zadała
Pani Ola w wiadomości przesłanej na skrzyn-
kę redakcji.

- Zwracam się do Was z prośbą o in-
terwencję w sprawie zniszczenia drogi
rowerowej. Ścieżka znajduje się na
trasie łączącej ul. Niepaszycką z ul.
Portową. Obecnie w tej okolicy trwa
budowa firmy SILS. Ścieżka została
zniszczona przez ciężki sprzęt, który
używa jej jako parkingu. Ponadto
prawdopodobnie prowadzone tam
prace miały na celu poprowadzenie
rur, które odprowadzałyby wodę z
budowy do Kłodnicy. Wydawać by
się mogło, że po zakończeniu robót
do prowadzących budowę należałoby
naprawienie poczynionych szkód. 

Tymczasem wiosna idzie, a wraz z nią po-
głębia się błoto uniemożliwiające przejechanie
rowerem po ścieżce. Do tej pory przejazd

był jeszcze możliwy dzięki niskim tempera-
turom, teraz po każdym przejedzie rower
wymaga gruntownego czyszczenia...użytkow-
nik roweru także. Usunięto też słupek, który
dawniej zabezpieczał ścieżkę przed użyciem
przez samochody, więc obecnie jest też uży-
wana jako skrót przez kierowców. 
Do kogo zwrócić  się z prośbą o pomoc
w przywróceniu drogi do stanu uży-
walności?

Postanowiliśmy pomóc Pani Oli i zgłosiliśmy
się z zapytaniem do rzecznika ZDM Jadwigi
Jagiełło-Stiborskiej. Okazało się, że roz-
wiązanie problemu jest prostsze niż sądzi-
liśmy, a pani rzecznik dokładnie wyjaśniła
co zrobić w podobnej sytuacji. 

- Na terenie Gliwic ścieżki rowerowe zarzą-
dzane są dwojako. Zarząd Dróg Miejskich
odpowiada za te, które znajdują się w pasie
drogowym, w tym wspomniany przez Panią
Olę odcinek ścieżki od ul. Niepaszyckiej do
ul. Portowej. Te, które poprowadzone są
poza pasem drogowym utrzymuje Wydział
Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Ko-
munalnych UM Gliwice. Pani Aleksandra,
powinna przekazać swoje spostrzeżenia do
Zarządu Dróg Miejskich mailem:
zdm@zdm.gliwice.eu lub telefonicznie pod

nr 32 300 86 65. Zostanie ona przekazana
osobie nadzorującej ścieżki rowerowe, która
podejmie odpowiednie kroki w sprawie.
Po oględzinach  i dokładnym zbadaniu zgła-
szanej sprawy, pracownicy ZDM mogą podjąć
właściwe działania zmierzające do napra-
wienia szkód. 

Dzięki szybkiej reakcji
Pani Oli rowerzyści
będą mogli cieszyć się
bezproblemowym prze-
jazdem na  wspomina-
nym odcinku.
Czekamy na kolejne zgłoszenia. 
Dzięki Waszym spostrzeżeniom może uda
się wspólnie rozwiązać niejeden problem.
Najstarszy na Śląsku Turystycznym Klub

Kolarski PTTK im. W. Huzy zaprasza ama-
torów dwóch kółek na 56 Otwarcie Tury-
stycznego Sezonu  Kolarskiego „Topienie
marzanny”, które odbędzie się  w niedzielę
17.03.2013 roku. Wyjazd grup prowadzonych
przez Przodowników Kolarskich Turystycz-
nego Klubu Kolarskiego PTTK im. Włady-
sława Huzy w Gliwicach o godzinie 10-tej
z gliwickiego rynku. 

Meta rajdu znajdować się będzie w Tworogu
Małym koło Sośnicowic w Remizie Strażac-
kiej. Zwolennicy wycieczek indywidualnych
mogą dojechać na metę rajdu  własnymi tra-
sami. Na mecie rajdu na uczestników będzie
czekać ciepła herbata i ognisko, a także od-
będzie się konkurs na najpiękniejszą ma-
rzannę oraz konkursy sprawnościowe. 
W trosce o środowisko marzanny zakwalifi-
kowane do konkursu muszą być wykonane
z materiałów ekologicznych. Trasa łatwa –
tempo turystyczne. W trosce o bezpieczeń-
stwo uczestnicy powinni posiadać kaski ro-
werowe.

Władze uruchomiły program przekształcający
zagrożone placówki w centra kulturotwórcze.

Wszystko to ma zapobiec likwidacji małych
i nierentownych szkół, do których uczęszcza
mniej niż 300 uczniów. Placówki mają dwa
lata na wprowadzenie innowacyjnych zmian.
Do tego czasu powinny przygotować gotowe
programy działania na rzecz swoich dzielnic.
Wejdą one w życie w roku szkolnym
2014/2015. Podobną ścieżką podążać ma
wkrótce licząca 95 uczniów Szkoła Podstawowa
nr 2 z Wilczego Gardła. O planach likwidacji
placówki pisaliśmy w gazecie z dn. 21.01.

Wtedy też rozpoczął się protest rodziców, któ-
rzy sprzeciwiali się przenoszeniu dzieci do
szkoły przy ul. Daszyńskiego. Plan połączenia
obu jednostek, zakładał pozostawienie ich w
rękach wspólnego dyrektora i głównej księ-
gowej, co przyniosłoby oszczędność rzędu
100 tys. zł. SP nr 2 działająca przy ul. Goździ-
kowej stanowi obecnie jedną z najmniejszych
i jednocześnie najdroższych szkół w Gliwicach. 

– Na jej utrzymanie miasto wydało w ubieg-
łym roku nie tylko 475 tys. zł pochodzących
z subwencji oświatowej, ale też dołożyło do-

datkowo z własnego budżetu 619 tys. zł –
wylicza Krystian Tomala, zastępca prezy-
denta Gliwic.
Na szczęście udało się uzyskać kompromis.
Rada Rodziców SP nr 2 w imieniu swoim
i mieszkańców Wilczego Gardła przygotowała
„Społeczny projekt rozwoju kulturalno-oświa-
towego dzielnicy Wilcze Gardło przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Gliwicach”. Zadeklarowała
podjęcie działań mających stworzyć przy
„dwójce” centrum kulturalno-oświatowe dziel-
nicy. Oferta placówki byłaby skierowana nie
tylko do najmłodszych, ale również młodzieży,
dorosłych i seniorów z Wilczego Gardła. Głów-
nym celem stałaby się aktywizacja społeczności
lokalnej oraz zmniejszenie wydatków pono-
szonych na utrzymanie szkoły. Propozycja zos-
tała zaakceptowana przez prezydenta Gliwic. 

W lutym podpisano w tej sprawie protokół
uzgodnień. – Efekt porozumienia jest nastę-
pujący. Szkoła pozostanie w obecnym kształcie
przez następne dwa lata. W tym czasie przed-
stawiciele rodziców i społeczności lokalnej
będą mieli możliwość realizacji obietnic zło-
żonych w „Społecznym projekcie rozwoju kul-
turalno-oświatowego dzielnicy Wilcze Gardło
przy SP nr 2”. 

Jest porozumienie!
Szkoła w Wilczym Gardle przetrwa

Jej zadania przejął punkt pocztowy otwarty
w Centrum Handlowym Europa Centralna. 

Licząca  dwadzieścia tysięcy mieszkańców
Sośnica została z jednym punktem Poczty
Polskiej. Wzburzeni, przyszli protestować
przed budynkiem przy ul. Skarbnika. Tam
czekała na nich jedynie kartka z informacją
o zmianie urzędu w agencję pocztową. Agencja
pocztowa nie oferuje wszystkich usług i pro-
wadzona jest przez prywatne osoby a nie po-
cztowców. 

Oburzeni mieszkańcy zaczęli zbierać
podpisy przeciwko likwidacji punktu. 

- Wszystkie listy wyślemy do dyrekcji Poczty
Polskiej z prośbą o podanie konkretnej in-
formacji, dlaczego tak się stało - wyjaśniał
radny Jan Pająk, który poinformował nas
o problemie. Zaprosił także przedstawicieli
Poczty Polskiej. Nikt sie jednak nie pojawił.

Biuro prasowe Poczty tłumaczy, że decyzja
podyktowana była zapewnieniem dostępu do
usług pocztowych w miejscu, które każdego
dnia odwiedzane jest przez wielu klientów
Poczty Polskiej, w tym wypadku w centrum
handlowym. Zapewnia także, że uruchomiona
zostanie inna placówka, w odległości 200

Mieszkańcy�Sośnicy�
oburzeni!

1 marca filia Poczty Polskiej przy ulicy Skarbnika 3 przestała działać. 

Mamy nadzieję, że przedsięwzięcia opisane
w dokumencie uda się wcielić w życie – ko-
mentuje zastępca prezydenta Gliwic. Autorów
opracowania zobowiązano do sporządzania
cyklicznych sprawozdań z realizacji społecz-

nego projektu. Zostanie on podsumowany
przed upływem dwóch lat od podpisania po-
rozumienia. – Wtedy też zapadną decyzje
co do dalszych losów SP nr 2 – zaznacza
Krystian Tomala. 

Interwencja!
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5 marca zamknięto dla ruchu fragmenty ulic:
Dolnych Wałów (od ul. Jana Pawła do ul. Zwy-
cięstwa), Kaczyniec (od ul. Przy Raciborskiej
Bramie do ul. Wysokiej), Średniej (od ul. Raci-
borskiej do ul. Kaczyniec), odcinki ulic Kościelnej
i Raciborskiej przylegające do Placu Wszystkich
Świętych, a także ulice: Białej Bramy, Pod Mu-
rami, Przy Raciborskiej Bramie oraz Tkacką.

Objazd zamkniętej ul. Dolnych Wałów z dojaz-

dem do ul. Zwycięstwa poprowadzono ulicami:
Dworcową, Jana Pawła II, Nowy Świat, Ko-
ściuszki, Ziemowita, Górnych Wałów i Dolnych
Wałów – od skrzyżowania z ul. Wieczorka do
ul. Zwycięstwa. Na czas prowadzonego remontu
ten fragment ul. Dolnych Wałów będzie funk-
cjonował jako ulica dwukierunkowa. Natomiast
na 18 marca przewidziano rozpoczęcie robót
na odcinku ul. Górnych Wałów – od Jana Pawła
II do ul. Ziemowita.

Nie�błądź
na�Starówce

Tereny pod budowę DTŚ objęły swym zasięgiem
Giełdę Samochodową. Czy prowadzone na wielką
skalę prace wpłyną na handel w tym miejscu?

Rzecznik MZUK Iwona Kokowicz uspokaja. 
- Inwestycja ta w żaden sposób nie uniemożliwia
działania giełdy. Poprzez swój zasięg i znaczenie
powoduje jedynie chwilowe utrudnienia w
działalności na niektórych fragmentach giełdy,
nie ingerując jednak w wyznaczone sektory
handlowe i wytyczone na nich stanowiska
handlowe.

Pojawią się pewne problemy, ale będą one zwią-
zane wyłącznie z koniecznością czasowego za-
mknięcia ul. Kujawskiej. 
- Nie spowoduje to żadnych utrudnień w do-
jazdach do giełdy dla przyjeżdżających od
strony Zabrza tą ulicą. Natomiast dojeżdżają-
cym do giełdy ul. Kujawską, od strony centrum
miasta, zaleca skorzystanie z objazdu wyzna-
czonego w obu kierunkach ruchu dla relacji

Gliwice - Zabrze, poprowadzonego ulicami:
Błonie, Pocztową, Rymera i Dolną - dokładnie
opisuje rzecznik.
Aktualnie Giełda zajmuje ponad 30 hektarów
i podzielona jest na sześć sektorów handlowych,
z określoną dla każdego z nich charakterystyczną
grupą towarową. Działalność handlową i usłu-
gową, na tych sektorach prowadzą zarejestrowane
podmioty gospodarcze (producenci, hurtownie,
sklepy, warsztaty) oraz osoby prywatne. Prowa-
dzony jest zarówno handel detaliczny jak i hur-
towy.

W czasie trwania inwestycji drogowej, Giełda
Samochodowa w Gliwicach będzie prowadzić
swoją normalną działalność oraz realizować pla-
nowane inwestycje w infrastrukturę. Moderni-
zacje będą dotyczyć w szczególności instalacji
wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, kanali-
zację deszczowej oraz innych prac mających
wpływ na warunki funkcjonowania. Pojawią się
również nowe sektory i stanowiska handlowe.

Biuro Reklamy i Ogłoszeń


884 995 996
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Czy Giełda 
Samochodowa będzie funkcjonować?
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11 marca 
zamknięta dla ruchu zostanie:

Ulica Kujawska (od skrzyżo-
wania z ul. Błonie na odcinku
500 m w stronę centrum mias-
ta)
Objazd w obu kierunkach ruchu
dla relacji Gliwice—Zabrze zo-
stanie poprowadzony ulicami
Błonie, Pocztową, Rymera i Dol-
ną. Planowany termin zakoń-
czenia robót i przywrócenia prze-
jazdu ul. Kujawską – 15 grudnia
2013 r.

18 marca
planowane jest zamknięcie:

Ulicy Portowej (na odcinku
od ulicy Jana Śliwki do zjazdu z
DK 88) oraz Drogi Krajowej nr
88 – Alei Jan Nowaka–Jezio-
rańskiego (nad ul. Portową) ob-
jazd zostanie poprowadzony uli-
cami:Pionierów, Perseusza, Es-
takadą Heweliusza, Portową,
Edisona, Łabędzką i Opla – dla
jadących w kierunku Wrocławia;
Okulickiego, Kozielską, Łabędz-
ką, Edisona, Portową, Estakadą
Heweliusza, Perseusza i Pionie-
rów – dla jadących w kierunku
Bytomia. Planowany termin za-
kończenia robót na ulicy Porto-
wej – lipiec 2014 r., a na Drodze
Krajowej 88 –  grudzień 2014 r.

8 kwietnia
zamknięta dla ruchu zostanie:

Ulica Aleksandra Fredry (na
całej długości)
W tym przypadku nie było ko-
nieczne wyznaczanie objazdu.
Planowany termin zakończenia
robót i przywrócenia przejazdu
ul. Fredry – listopad 2013 r. R
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Problemy współczesnej służby
zdrowia są nam wszystkim do-
brze znane, albo za sprawą
własnych doświadczeń, albo
za pośrednictwem przekazów
medialnych. Powszechnie wia-
domo o długich okresach ocze-
kiwania do specjalistów, kolejki
w przychodniach są niestety
normą, a przecież człowiek
chory potrzebuje wsparcia „od
ręki”. Żartobliwe powiedzenie,
że trzeba mieć końskie zdrowie,
żeby chorować, nikogo już nie
śmieszy, a szczególnie pacjen-
tów. Może warto zatem  zadbać
o swoje zdrowie? Poszukać
nowych, lepszych rozwiązań?
Moją propozycją jest wizyta u
bioterapeuty. Dlaczego właśnie
do niego? Powodów można
wymienić kilka: bo nie trzeba
tyle płacić, bo nie trzeba mar-
nować długich godzin w ko-
lejkach, a zatem korzystać z
pomocy łatwo i bezstresowo,
a nade wszystko skutecznie.

Bioenergoterapia jest metodą
naturalną, a więc bezpieczną.
Terapeuta Józef Wrzałek dys-
ponuje ogromną bioenergią,
którą wykorzystuje do uzdra-
wiania. Pomaga m.in. w scho-
rzeniach układu pokarmowe-
go, krążenia, oddechowego,
chorobach nerek i wątroby,
chorobach kobiecych, tarczycy,
migrenach, alergiach a także
w męskiej przypadłości – cho-
robach prostaty. Ten doświad-
czony uzdrowiciel pomógł już
tysiącom chorych, może pomóc
i Tobie. Seanse wykonywane
są wyłącznie indywidualnie, w
przytulnym gabinecie panuje
kameralna atmosfera, z mag-
netofonu płyną dźwięki muzyki
relaksacyjnej, zaś sam uzdro-
wiciel emanuje ciepłem i życz-
liwością. Pod drzwiami gabi-
netu terapeuty spotykam dwo-
je pacjentów – starsze mał-
żeństwo: 
● Z jakimi problemami przy-

chodzicie Państwo do uzdro-
wiciela? – pytam.
● Jestem tu po raz czwarty –
mówi pan Stanisław - i prak-
tycznie moje dolegliwości
skończyły się. Byłem bardzo
nerwowy, nie spałem w nocy,
cierpiałem na wrzód żołądka.
Każda noc była koszmarem z
powodu bezsenności, niewy-
spany jeździłem do pracy i
cały dzień chodziłem nieprzy-
tomny. Po seansach dolegli-
wości te ustąpiły, dobrze śpię,
nie odczuwam bólu brzucha.
Pani Zofia zgłosiła się do pana
Józefa Wrzałka z rozpozna-
niem mięśniaka macicy i de-
cyzją o koniecznej operacji.
● Średnica mięśniaka wyno-
siła 42 mm. Panicznie bałam
się zabiegu, mąż zabrał mnie
ze sobą do swego terapeuty.
Wystarczyło 5 seansów i USG
potwierdziło zniknięcie mojego
problemu. Byłam szczęśliwa
i bardzo wdzięczna.

W tym momencie gabinet
opuszcza kobieta z dzieckiem
w wieku szkolnym. 
● Co skłoniło Panią do poja-
wienia się w tym miejscu? –
zagajam rozmowę. 
● Moje dziecko zawsze łatwo
się przeziębiało, szczególnie
jesienią i na wiosnę regularnie
„zaliczało” różne infekcje, an-
giny, zapalenie oskrzeli, a na-
wet zapalenie płuc. Biegałam
od lekarza do lekarza, oczy-
wiście nie obywało się bez an-
tybiotyków. W końcu moja
koleżanka, która wcześniej
miała podobny problem ze
swoimi dziećmi, zachęciła
mnie do wizyty u bioterapeu-
ty. Ponieważ wyrażała się o
nim entuzjastycznie, posta-
nowiłam skorzystać i nie ża-
łuję. Dziś polecam każdemu
tę terapię. Moje dziecko jest
teraz zdrowe jak ryba. Jego
odporność uległa potężnemu
wzmocnieniu. Dziś przyszłam
zapisać moją mamę, która
ma problemy z kręgosłupem. 
Pracuję w tym biurowcu, więc
jestem osobiście. Kolejny pa-
cjent Józefa Wrzałka, p. Witold
W. z Legnicy opowiada: 
● Zostałem uzdrowiony z ast-
my, mogę swobodnie oddy-
chać, ustąpiły także szumy w
uszach. Warto było przyjeż-
dżać do p. Wrzałka, pomimo

tak dużej odległości. Dzisiaj
towarzyszę mojej siostrze, któ-
ra choruje na serce.
● Moja córka, 10-letnia Ju-
stynka, miała bardzo przykrą
chorobę skóry. Leczenie nie
przynosiło poprawy. Po kilu
seansach u p. Wrzałka wszyst-
ko minęło i obecnie skóra mo-
jej córki jest zupełnie zdrowa.
A ja przyjechałam dzisiaj po-
nieważ lekarz wykrył w mojej
piersi guzek. Nie przeraża
mnie ten fakt. Jestem prze-
konana, że p. Józef poradzi
sobie z tym „nieproszonym
gościem”.
Pod gabinetem zjawia się ko-
lejny pacjent. 
● Miałem bardzo powiększony
gruczoł prostaty – mówi
p. Edmund z Kielc. Zgłosiłem
się na seanse do p. Wrzałka
za namową żony, nie bardzo
wierząc w skuteczność tej me-
tody. Dziś mogę się przyznać:
nie miałem racji...Ostatnią pa-
cjentką, którą tego dnia spot-
kałam pod drzwiami terapeuty,
była pani Grażyna.
● Przychodzę tu ósmy raz,
jak Pani widzi, o własnych
siłach. Pierwszy raz przypro-
wadził mnie, a właściwie pra-
wie przyniósł mój mąż, byłam
tak osłabiona Nowotwór
uczynił ogromne spustoszenie
w moim organizmie. Lekarze

wypisali mnie ze szpitala nie
wierząc, że z tego wyjdę.. Dziś
, gdy zgłaszam się na badania
kontrolne, ci sami lekarze nie
kryją zdziwienia... Czuję się
coraz lepiej i wierzę że z po-
mocą p. Wrzałka pokonam
ostatecznie tego „potwora”,
który omal nie odebrał mi ży-
cia. Przykładów „cudownego”
i szybkiego pokonywania raka
w całej długoletniej działalności
p. Józefa jest bardzo wiele.
Terapeuta uważa, że nowotwór
to numer 1 na liście chorób
psychosomatycznych. Choroba
ta, według jego oceny, bierze
się z „życia”, tj. z miesięcy i lat
głęboko ukrytych negatywnych
emocjonalnych przeżyć... dla-
tego problem choroby musi
przeanalizować z pacjentem i
wpłynąć na jego podświado-
mość tak, aby wytworzyć po-
zytywny program w jego my-
ślach. Twierdzi, iż w takim po-
dejściu do choroby, równolegle
działając na ciało i psychikę
pacjenta, wszystko jest możli-
we, nawet w sytuacjach bardzo
dramatycznych. Swe twierdze-
nie opiera na uzdrowionych
pacjentach, z którymi często
po latach ma kontakt. A to
znaczy, że żyją. 

Na granicy cudu
Gabinet Gliwice
ul. Toszecka 101/315
Rej. telef. czynna
pn. ÷ sob. 8:00÷ 20:00
tel. 322 399 128
kom.  504 230 219

Od niepamiętnych czasów ludzie chorzy szukali ratunku w darach natury. Przyroda nazywana „Bożą
apteką” obfituje w niezliczone skarby przywracające zdrowie, a nierzadko i ratujące życie. Naturalne
sposoby leczenia, a raczej uzdrawiania cieszą się coraz większym powodzeniem i zaufaniem. Wielu ludzi w
pełni świadomie wybiera dla siebie dwukierunkową walkę z chorobą, tj. przy udziale zarówno lekarza, jak
i terapeuty. Środki farmaceutyczne (nie tylko antybiotyki) zawierają w sobie bardzo dużo syntetycznych
składników, tzw. „chemii”, która zanieczyszcza organizm, osłabia jego odporność i niestety (czego mają
świadomość również lekarze), nie usuwa przyczyn choroby. Dlatego tak ważne jest, by obok leczenia
objawowego, stosować również metody, które usuną „korzeń”, czyli przyczynę dolegliwości. 

19 marca 2013 rozpocznie się stopniowe
wycofywanie analogowego sygnału tele-
wizyjnego w województwie śląskim. 

Zastąpi go cyfrowy sygnał w standardzie
DVB-T. Naziemna telewizja analogowa
będzie wyłączana w 3 etapach. Według
harmonogramu Ministerstwa Administ-
racji i Cyfryzacji jako pierwszy zamilknie
sygnał z nadajnika na górze Skrzyczne.
Zmiany początkowo dotkną mieszkańców
południowej części Śląska. Kolejny etap
nastąpi 22 kwietnia, tego dnia cyfrowy
sygnał dotrze do mieszkańców północnego
regionu. Natomiast 20 maja naziemna te-
lewizja analogowa zniknie także z centralnej
części województwa.

Niestety jak zwykle ktoś postanowił zarobić
na cyfrowym zamieszaniu. 
Już teraz pojawiły się próby wyłudzenia
pieniędzy przez oszustów. Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji alarmuje o przypad-
kach otrzymywania listów wzywające do
zapłaty za fikcyjne opłaty abonamentowe.
Wiadomości trafiają najczęściej do przy-

padkowych posiadaczy odbiorników, którzy
nieświadomi oszustwa przelewają pieniądze
na konta złodziei. W piśmie znalazła się
również informacja o zniesieniu obowiązku
rejestracji odbiorników radiowych i tele-
wizyjnych, choć ten obowiązuje niezmien-
nie od kwietnia 2005 r. 

W 2013 r. obowiązują następujące stawki
abonamentów: abonament radiowy – 5,65
zł za jeden miesiąc – 61 zł za rok; abona-
ment radiowo-telewizyjny – 18,65 zł za
miesiąc – 201,40 zł za rok; Nie daj się na-
brać! Jeśli otrzymasz podobne fikcyjne
wezwanie do zapłaty zgłoś ten fakt do
KRRiT. 

O czym jeszcze warto pamiętać w
związku z wprowadzeniem sygnału
cyfrowego? 
Tradycyjne analogowe odbiorniki telewi-
zyjne nie są zdolne do odbioru emisji cyf-
rowych. Dlatego odbiór emisji cyfrowych
wiąże się z koniecznością zastosowania
jednego z dwóch rozwiązań:
 dołączenie do analogowego odbiornika

telewizyjnego odpowiedniego urządzenia
umożliwiającego odbiór sygnału cyfrowego
(tj. urządzenia konsumenckiego służącego
do odbioru cyfrowych transmisji telewi-
zyjnych), zwanego set-top-boxem (STB)
lub popularnie dekoderem,
 wymiana analogowego odbiornika na
cyfrowy, poprzez np. zakup w pełni zinte-
growanego i zamkniętego pod względem
funkcjonalnym cyfrowego odbiornika te-
lewizyjnego (iDTV).

Odbiorcy nie będą więc zmuszeni
do całkowitej wymiany posiadanego
sprzętu, gdyż do odbioru telewizji
cyfrowej może być wykorzystywany
tradycyjny odbiornik telewizyjny
wzbogacony o specjalny zewnętrzny
dekoder.

Cyfrowa technika nadawania sygnału umoż-
liwi dostęp do większej liczby programów
telewizyjnych, poprawę jakości obrazu i
dźwięku, wprowadzenie telewizji wysokiej
rozdzielczości HDTV i równoległe nada-
wanie kilku ścieżek dźwiękowych.

Wyłączą�
sygnał�analogowy

Oddaj 1%
na gliwickie organizacje!

Do rozliczenia przyjmowane
będą  jedynie PIT-y z komple-
tem dokumentów. Pamiętajcie
o wcześniejszym ustaleniu ter-
minu. Od 1 marca wolonta-
riuszka Gliwickiego Centrum
Organizacji Pozarządowych 
p. Aneta Lipiec, przyjmuje
dokumenty, wyłącznie po wcześ-
niejszym ustaleniu spotkania
pod nr tel. (32) 775 18 37 –
od poniedziałku do piątku w
godz. 9:00 – 13:00.
Dlaczego warto? Za prawidłowe
wypełnienie rozliczenia podatku
dochodowego odpowiedzial-
ność ponosi podatnik, dlatego
nie warto ryzykować! 
Pamiętajmy, że wyłącznie pod-
mioty zarejestrowane w Krajo-
wym Rejestrze Sądowym jako
organizacje pożytku publiczne-
go, mogą zbierać 1% naszego
podatku. W tym roku gliwicza-
nie oddać procent dla 37 takich
organizacji. Swoje pieniądze

mogą przekazać podatnicy po-
datku dochodowego od osób
fizycznych, podatnicy opodat-
kowani ryczałtem od przycho-
dów ewidencjonowanych, po-
datnicy prowadzący jednooso-
bową działalność gospodarczą
i korzystający z liniowej, 19-
procentowej stawki podatku. 
1% mogą przekazać również
emeryci, pod warunkiem jed-
nak, że samodzielnie wypełnią
PIT-37 i zrezygnują z pomocy
ZUS w tym zakresie. Podobna
zasada dotyczy osób, które są
rozliczane przez pracodawcę.
Na jednym formularzu PIT po-
datnik może przekazać odpis
1% tylko dla jednej organizacji.
Jeśli jednak podatnik rozlicza
się na więcej niż jednym for-
mularzu - w każdym z nich
może wskazać inną organizację
pożytku publicznego.

Każdy chętny może liczyć na darmowe
wypełnienie PIT-a!

www.tydzienwgliwicach.pl
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Już w najbliższy weekend obędzie się kolejna „Bitwa na trendy”.
Rywalizować będą ze sobą dwa zespoły prowadzone przez Gosię
Sochę oraz Bartka Kasprzykowskiego. 

Jak przystąpić do walki? Każdy zgłaszający musi podać swoje imię,
nazwisko, e-mail oraz telefon. Zgłoszeniami mogą być zdjęcia, rysunki,
szkice, projekty oraz kolaże przedstawiające dowolną stylizację ubraniową
wymyśloną przez zgłaszającego. Muszą to być prace autorskie, to
znaczy przedstawiające stylizacje wymyśloną i zaprojektowana przez
uczestnika. Każdy uczestnik może głosić tylko jeden projekt. Spośród
nadesłanych zgłoszeń zostanie wybranych 10 najlepszych propozycji,
które wezmą udział w „Bitwie na trendy” w najbliższy weekend, 16-17
marca. Propozycję należy przesłać za pomocą specjalnej aplikację na
facebookowej stronie CH FORUM.

Pierwsza bitwa swój finał będzie miała w sobotę o godz. 21.15,
potem dla klientów FORUM zagra Piotr Kupicha z zespołem Feel.

Wszyscy klienci w ramach „Nocy niezwykłych okazji” będą mogli zrobić
zakupy w niezwykle promocyjnych cenach. Drugie starcie zaplanowano
na niedzielę, na godz. 17.30. Wtedy też wyłonionych zostanie dwoje
zwycieżców. Przez cały weekend będzie można zobaczyć modelki
z programu „Top model. Zostań modelką”. Zaprezentują one wiosenne
kolekcję. Nie zabraknie też inspiracji w modzie męskiej.

Od 2 marca do 20 kwietnia
podążaj tropem chińskich
smoków i walcz o wygraną w
naszej nowej loterii  „Hong
Kong fighting”! Dziesięciod-
niowa wycieczka do Hongkon-
gu – supermodnej azjatyckiej
metropolii, pobyt w luksuso-
wym hotelu, ekskluzywna sesja
zdjęciowa, a także kieszonkowe
100$ na dzień, składają się na
główną nagrodę w loterii.
Wszystko to jest teraz w za-
sięgu ręki za zakupy na do-
wolną kwotę dokonane w CH
FORUM. Oprócz tego w loterii
są do zdobycia nagrody na-
tychmiastowe – bony zaku-
powe o wartości 20 i 50 zł. 
Zanim spakujesz walizki, naj-
pierw zdobądź specjalną kartę
KLIK, która umożliwi Ci udział

w loterii i zarejestruj ją. Kartę
będzie można odebrać w Punk-

cie Informacyjnym CH FO-
RUM, otrzymać od dyżurującej
na pasażu hostessy lub w skle-
pach oznaczonych symbolem
smoka. To właśnie w nich za

zakupy otrzymasz paragon
z kodem loteryjnym na od-

wrocie.
Paragony oraz kartę skanować
należy w KLIKOMATACH,
specjalnych urządzeniach do-
tykowych na terenie centrum.

Warto to robić systematycznie,
gdyż bony zakupowe są do wy-
grania codziennie. Kogo kusi
– co zrozumiałe – perspektywa
egzotycznej wyprawy, musi za-
chować wszystkie paragony do
dnia finału i komisyjnego lo-
sowania (niedziela, 21 kwiet-
nia, godz. 16.00).

Jeśli chcesz poczuć orien-
talną atmosferę przycią-
gającą do Hongkongu mi-
liony turystów, ta loteria
jest dla Ciebie. Regulamin
loterii dostępny tutaj,
w KLIKOMATACH oraz
w Punkcie Informacyjnym
CH FORUM.

Chińskie smoki życzą powo-
dzenia.

HONG KONG
FIGHTING

Zień, Horodyńska, Ścibior
i Kupicha w CH FORUM

2 MARCA
WYSTARTOWAŁA

NOWA LOTERIA
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nogi
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W piątek 1 marca około
godziny 14.45 w punkcie
kredytowym przy ul. Jó-
zefa Mitręgi nieznany
sprawca zamaskowany
chustą używając noża,
doprowadził do stanu
bezbronności kasjerkę,
a następnie skradł z kasy
pieniądze. Nożem zranił
pokrzywdzoną w udo.

Prowadzący śledztwo proszą
osoby posiadające jakiekol-
wiek informacje na ten temat
o kontakt z Wydziałem Kry-
minalnym KMP w Gliwicach
od godz. 7.30 do 15.30 pod
numer 32 33 69 280 lub ca-
łodobowo: 32 33 69 255.

Rysopis napastnika: Mło-
dy mężczyzna, wzrost około
165 cm, szczupłej budowy cia-
ła. Ubrany w jasnoniebieskie
dżinsy i szarą bluzę. Na głowie
miał czarną czapkę, szary kap-
tur. W chwili napadu prze-
słonił twarz chustką, tzw. „ara-
fatką” koloru białego w czarną
kratę i białymi frędzlami. 

Po uzyskaniu portretu pamię-
ciowego zostanie on natych-
miast opublikowany.

Dwaj mieszkańcy naszego po-
wiatu zdemolowali przystanek
przy ul. Wolności w Łabę-
dach.

Kiedy zostali zatrzymani, po-
licjanci coś przy nich znaleźli...
Do demolki doszło 3 marca
o godzinie 1.00. Dwaj męż-
czyźni, 30- i 21-latek, uderzali
w przystanek autobusowy ko-
szem na śmieci. Wybili w wia-
cie szyby. W każdym takim
przypadku, straty ponosi UM
Gliwice. Chuligani zostali za-
trzymani przez funkcjonariu-
szy z IV komisariatu.

Dodatkowo podczas przeszu-
kania znaleziono przy nich
środki odurzające w postaci
amfetaminy. Sprawę przejęli
policjanci z komendy miej-
skiej, z wydziału do spraw
przestępczości narkotykowej.

Zdewastowali
przystanek
koszem na

śmieci

„Spec” od
sklepów
i kiosków

zatrzymany

Bandyci
napadli

i grozili nożem
20-latkowi

Uwaga!
Trwają

poszukiwania
bandyty

 Benedykt (poniedziałek)
— Osoba o tym imieniu jest mało
towarzyska, nie lubi stałych związ-
ków, w życiu małżeńskim jest
skomplikowany, ale jeżeli zdarzy
się , że zostanie ojcem , to jest
bardzo troskliwym rodzicem. Po-
siada bardzo zmienny charakter.
Ma szczęście do łatwego zdoby-
wania pieniędzy, lubi wystawne
jedzenie i ekstrawaganckie ubiory.
Przestrzega zasad etycznych, ale
jest wolnomyślicielem.

 Grzegorz (wtorek)
— Grzegorz to mężczyzna szla-
chetny, dobry, inteligentny i uczu-
ciowy. Odnajduje się w każdej
sytuacji i w każdym otoczeniu.
Dzięki swojemu eleganckiemu,
ale jednocześnie naturalnemu
zachowaniu potrafi wyróżnić się
wśród innych, jednak wcale mu
na tym nie zależy. Lubi bogate
życie, przyjęcia, dobre towarzy-
stwo, potrafi się świetnie bawić.
Uwielbia dalekie podróże.

 Bożena (środa)
—to osoba bezpośrednia i bardzo
życzliwa, pogodnie nastawiona
do życia. Potrafi cieszyć się  ma-
łymi rzeczami. Chętnie pomaga
innym, nie domagając się niczego
w zamian.

 Jakub (czwartek)
— Mężczyzna obdarzony tym
imieniem jest energiczny, dobrze
zorganizowany, potrafi wypra-
cować sobie sposób postępowania
oraz pracy. Dzięki tym cechom
odnosi sukcesy i szybko zdobywa
przyjaciół. Lubi towarzystwo, ma
szacunek do rodziny, bardzo ko-
cha żonę i jest jej wierny. Jakub
to dobry gospodarz, znakomity
mąż i ojciec. Troszczy się, aby
jego dzieci były wykształcone.

 Ludwika (piątek)
— jest zasadnicza, pracowita,
energiczna, często też nerwowa
i pobudliwa. Nie cierpi obłudy.
Jest nietolerancyjna i krytyczna
aż do przesady. Bywa złośliwa
i sarkastyczna. Z uwagi na swoje
cechy charakteru, nie jedna sobie
przyjaciół. Nie bywa w towarzy-
stwie i sama także nie przyjmuje
gości. Lubi dużo podróżować.
Jest dobrą żoną i matką. 

 Gabriela (sobota)
—to osoba energiczna i zasadni-
cza. Jej entuzjazm jednych na-
pędza do działania, z kolei innych
całkiem od niej odpycha. Z natury
szlachetna, uczciwa i dobra, często
uzdolniona artystycznie. Lubi to-
warzystwo i ceni przyjaźń, z chęcią
pomaga i radzi innym. Jest wzo-
rową gospodynią i znakomitą
matką, w roli żony jest przecięt-
na.

 Zbigniew (niedziela)
— Zbigniew - to mężczyzna pra-
wy, pracowity i sprawiedliwy. Ma
stałe przekonania. Wcześnie za-
kłada rodzinę, dba o żonę i dzieci,
troszczy się o edukację swoich
pociech. Prowadzi dom na wy-
sokim poziomie, lubi przewyższać
pod tym względem innych.
Wszystko co ma zdobył dzięki
własnej pracy. Jest tradycjonalistą
w wychowaniu dzieci, pragnie
wpoić im szacunek do ludzi, po-
bożność. 

Baran 21.03-20.04
Lepiej mniej a dokładniej, niż
wszystko na raz i byle jak. Szu-
kając pracy trafisz na osoby, któ-
re będą bardzo opryskliwe. Nie
poddawaj się i brnij dalej. 

Byk 21.04-20.05
Musisz się wyróżnić, żeby zostać
dostrzeżonym. To może się opła-
cać i zaowocować czystym zy-
skiem. Pamiętaj, aby nie przesa-
dzić.

Bliźnięta 21.05-21.06
Mimo, że jesteś na dość wysokiej
i dość bezpiecznej pozycji, w
tym tygodniu sen z powiek bę-
dzie ci spędzać twój podwładny.
Może sprawić Ci wiele proble-
mów.

Rak 22.06-22.07
Spróbuj machnąć ręką na naras-
tające problemy. Okazuje się bo-
wiem, że nie są tak poważne na
jakie wyglądają. Musisz odna-
leźć w sobie nowe pokłady cier-
pliwości.

Lew 23.07-23.08
Może się zrobić odrobinę nudno.
Żeby temu zapobiec, spraw sobie
mały ale od dawna oczekiwany
prezent. Z pewnością nastroi Cię
to na cały długi tydzień.

Panna 24.08-22.09
Wreszcie będziesz mógł powie-
dzieć, że związek, który tak pra-
cowicie budowałeś, nabiera kolo-
rów. Nie będą się liczyć inne oso-
by. Nic nie zakłóci Waszej sielan-
ki.

Waga 23.09-23.10
Wezwanie na "dywanik" do sze-
fa nie należy do miłych momen-
tów. Nie obawiaj się jednak, bo
nie chodzi tutaj o ocenę twojej
pracy, ale o możliwość podnie-
sienia kwalifikacji. 

Skorpion 24.10-22.11
Będziesz sprawdzany, ale uda ci
się stanąć na wysokości zadania.
Tylko nie roztrwaniaj energii
i skup się na jednej rzeczy. 

Strzelec 23.11-21.12
W końcu nadszedł moment, w
którym możesz wykazać się po-
dejmując zupełnie nowe wyzwa-
nia. Choć może się to wiązać ze
zmianą pracy, to jednak ryzyko
się opłaci.

Koziorożec 22.12-20.01
Wszystko dzieje się niezwykle
szybko i będziesz zmuszony do
podejmowania bardzo gwałtow-
nych decyzji. Możesz sobie jed-
nak pozwolić na małe pomyłki
bo i tak wyjdzie Ci to na dobre. 

Wodnik 21.01-19.02
Dodatkowy zarobek może nie
będzie długotrwały, ale znaczący.
Warto nawiązać z czasem dłuż-
szą współpracę. Dzięki temu
Twoja sytuacja w końcu się usta-
bilizuje. 

Ryby 20.02-20.03
Powierzone ci wcześniej zadanie
nie zostało zrealizowane. Jak się
postarasz, dostaniesz drugą szan-
sę. Postaraj się ją wykorzystać od
początku do końca.

W ubiegły poniedziałek 4 mar-
ca, tuż przed godziną 15.00
śledczy z II komisariatu weszli
do jednego z mieszkań przy
ul. Lipowej. Weszli, bo wie-
dzieli, że przebywa w nim męż-
czyzna typowany przez nich
jako sprawca szeregu drobnych
włamań.

W ramach realizacji sprawy
z poprzedniego okresu kry-
minalni zatrzymali 19-letniego
mieszkańca Gliwic podejrza-
nego o włamania do 15 pla-
cówek handlowych i jednego
samochodu osobowego. Mło-
dy mężczyzna specjalizował
się w niewielkich placówkach
handlowych oraz kioskach.
Od dłuższego czasu ukrywał
się przed policją. Został osa-
dzony w policyjnym areszcie,
jutro stanie przed prokura-
torem.Grozi mu kara do 8 lat
pozbawienia wolności.

Sprawcy zaatakowali bez-
bronnego gliwiczanina.

W ubiegły poniedziałek na
osiedlu Waryńskiego doszło
do dość nietypowego napadu.
Dwóch sprawców wysiadło
wraz z młodym gliwiczaninem
z miejskiego autobusu. Po
chwili zaatakowali 20-latka.
Sprawa wydaje się poważna,
gdyż sprawcy grozili chłopa-
kowi nożem.

Zaskakuje jedynie fakt, że ban-
dyci zastraszyli młodzieńca,
aby ukraść mu... parę glanów.
Niestety, ofiara musiała wrócić
do domu bez butów. Oficer
prasowy komisarz Marek Słom-
ski potwierdził, że takie zda-
rzenie miało miejsce. Sprawców
rozboju poszukują obecnie
funkcjonariusze z Komendy
Miejskiej Policji.

najwięcej informacji każdego dnia na:

www.dzisiajwgliwicach.pl
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