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Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach uprzejmie informuje:

ODLICZENIA OD PODATKU

Ulga na dzieci – odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty 556,02 za każdy miesiąc ka-
lendarzowy (tj. 92,67 zł za miesiąc), w którym dziecko było wychowywane  x liczba wychowy-
wanychdzieci -  kwota roczna na 1 dziecko  wynosi 1.112,04 zł (limit łączny dla obojga rodzi-
ców)
tzw. „ulga na powrót” – odliczeniu podlega kwota stanowiąca różnicę między podatkiem ob-
liczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego, a kwotą podatku obliczonego
za ten rok podatkowy przy zastosowaniu do dochodów wymienionych w art. 27g ust. 1
ustawy, metody wyłączenia z progresją
wydatki poniesione przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe, zatrudniającą osobę
bezrobotną, z tytułu opłacenia z własnych środków składek na ubezpieczenie społeczne tej
osoby,  zatrudnionej w ramach umowy aktywizacyjnej – w wysokości poniesionych wydatków
na opłacenie z  własnych środków składek (w ramach tzw. praw nabytych)

ODLICZENIA MIESZKANIOWE – W RAMACH PRAW NABYTYCH

Oszczędzanie w kasach mieszkaniowych (odliczenie od podatku) 30 % ulgi tj.  11.340,00 zł.
(wydatek  37.800,00 zł.) –  dot. podatników, którzy zawarli umowę o systematyczne
oszczędzanie z Bankiem do końca grudnia 2001 r., do terminu określonego w tej umowie 
spłata odsetek od kredytów mieszkaniowych (odliczenie od dochodu) – umowy kredytowe
zawarte do końca grudnia 2006 r
Spłata odsetek od komercyjnych kredytów mieszkaniowych na nowe budownictwo – odsetki
przypadające od kwoty kredytu nieprzekraczającej – 325.990 zł 

Jednocześnie istnieje możliwość przekazania 1 % podatku należnego na rzecz organizacji
pożytku publicznego – na wniosek podatnika wyrażony w zeznaniu podatkowym  poprzez
wskazanie numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji pożytku publicznego
oraz kwoty do przekazania na rzecz tej organizacji w wysokości nieprzekraczającej 1%
podatku należnego

Aktualna lista organizacji uprawnionych do otrzymania 1 % opublikowana jest  na
stronie internetowej www.pozytek.gov.pl.

Urząd Skarbowy
w Gliwicach

Podatek dochodowy
od osób fizycznych –2012
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Aneczka Urban z Gliwic, urodziła się 5 lat
temu z przepukliną oponowo - rdzeniową
oraz z zespołem Arnolda-Chiari. Jest wesołym
i uśmiechniętym przedszkolakiem. W swoim
życiu przeszła 7 operacji, zarówno w Polsce
jak i Niemczech (całkowity koszt operacji
oraz dotychczasowe zaopatrzenie ortopedyczne
zostały sfinansowane z środków prywatnych
i był to koszt ok. 60.000 euro). Operacje te
umożliwiły w miarę normalne funkcjonowanie
Aneczki. Aby utrzymać ją w tym stanie po-
trzebne są ortezy, które umożliwiałyby poru-
szanie się. Dzięki nim możliwe będzie pioni-
zowanie, co jest niezbędne do poprawnego
funkcjonowania i rozwoju organów wewnętrz-
nych (serce, nerki, układ pokarmowy, kręgo-
słup) oraz wzmocnienia układu kostnego
przez co zmniejsza się ryzyko wystąpienia
osteoporozy (łamliwość kości). Korzystanie
z tych ortez umożliwi jej lepsze funkcjonowanie
w codziennym życiu, co wpłynie także pozy-
tywnie na rozwój psychiczny Aneczki. Będzie
to następny, poważny krok w kierunku usa-
modzielnienia. Niestety tego typu ortezy
trzeba zmieniać raz na rok lub w najlepszym
wypadku co półtora roku, a ich koszt to ok.
80.000 zł. Oprócz tego Aneczka nosi gorset,

który trzeba zmieniać wraz z jej wzrostem,
przypada to mniej więcej raz na półtora roku
i jest to koszt ok 20.000 zł. Codzienna reha-
bilitacja to koszt ok. 1500 zł miesięcznie. 

Zbieramy środki potrzebne na zakup ortez
oraz gorsetu dla Aneczki

Aneczka jest podopieczną Fundacji Dzieciom
"Zdążyć z Pomocą" 
Bank BPH 15 1060 0076 0000 3310 0018
2615
Koniecznie z dopiskiem:
11541 – Urban Anna Michalina – darowizna
na pomoc i ochronę zdrowia.

315791-Ogloszenie kuponowe-Gliwice128x88.indd   1 12-12-21   14:36

Ania ma 5 lat. 
Przeszła już 7 operacji

Miejski portfel w rękach
mieszkańców?

Joanna Karweta

radna PO,
z-ca przewodniczącego
Komisj Statutowej 

REKLAMA

Co najważniejsze nad projektami zgłoszonymi
do budżetu obywatelskiego głosują w drodze
konsultacji sami obywatele. Rodzi to tak po-
trzebną interakcję pomiędzy miastem i jego
gospodarzami – mieszkańcami. Daje tym
ostatnim podmiotowość; ci którzy chcą się
angażować, podejmują w toku głosowania
ważne decyzje.
Idea budżetu partycypacyjnego narodziła się
na przełomie lat 80.tych i 90.tych w miastach
Południowej Ameryki, potem fala tej party-
cypacji dotarła do miast Francji, Anglii, Nie-
miec, czy Hiszpanii. Korzystają z tego narzę-
dzia demokracji bezpośredniej między innymi
mieszkańcy Londynu. W Polsce obowiązuje
w Poznaniu, Płocku, Elblągu, Gorzowie Wiel-
kopolskim i w wielu innych miastach. W tym
roku mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mają
do swojej dyspozycji miejski portfel o wartości
5 milionów złotych, a płocczanie 3 miliony,
w Chorzowie na inicjatywy mieszkańców prze-
znaczone jest 1,6 miliona złotych. W Poznaniu
przez regulaminowe sito konsultacji miesz-
kańców przeszło w ubiegłym roku 57 projektów
zgłoszonych przez mieszkańców. W głosowa-
niu nad nimi wzięło udział ponad 20 tys. poz-
naniaków. 

W tym roku przygotowują się do wdrożenia
budżetu obywatelskiego między innymi War-

szawa, Łódź, gdzie planuje się go na rekordo-
wym poziomie – 20 milionów złotych w 2014
roku. Latem katowiczanie będą się mogli wy-
powiedzieć na temat projektów, które zostaną
zakwalifikowane do budżetu partycypacyjnego
na przyszły rok.
Chyba już najwyższy czas na Gliwice…
Koronnym argumentem za budżetem obywa-
telskim jest to wieczne narzekanie na niską
frekwencję w wyborach. Mieszkańcy przy-
zwyczaili się do tego, że tak naprawdę na nic
nie mają wpływu (to stwierdzenie powtarza
się często w moich rozmowach z nimi), idą
więc raz na cztery lata na wybory (albo też
nie) i machają ręką na ICH miasto. 

Prawdziwa demokracja polega jednak na
uczestnictwie w życiu miasta przede wszystkim
w okresie pomiędzy wyborami, bo wtedy od-
bywa się najistotniejszy dla miasta i dla miesz-
kańców proces zarządzania, a kończyć się po-
winna polityka… 

System składania wniosków budżetowych
przez radnych  i Rady Osiedlowe niestety nie
sprawdza się – spotykając się z radnymi osied-
lowymi często słyszę, że ich projekty nie znaj-
dują przychylności w urzędzie. 
A demokracja to nie tylko wybory… Czas
żeby gliwickie władze to zauważyły… 

Budżet obywatelski – wiele się o nim ostatnio mówi – to kolejny ważny
krok na drodze dialogu w miastach. Polega on na tym, że część budżetu
miasta władze samorządowe oddają de facto w ręce mieszkańców
i przeznaczają na zgłoszone i zaakceptowane przez nich projekty.



- Zdaniem SLD uzależnienie opłaty za odbiór
śmieci od ilości zużytej wody jest najbardziej
sprawiedliwe społecznie spośród metod, które
przewiduje ustawodawca. - powiedział pytany
przez nas Marek Widuch, radny SLD. Metoda
ta jest również stosunkowo prosta do weryfikacji
z uwagi na dostępność danych dowodowych
tj. rachunków i informacji o zużyciu wody w
poszczególnych nieruchomościach. Uzależnienie
opłaty za odbiór śmieci od ilości zużytej wody
z jednej strony zachęca do racjonalnego gos-
podarowania i oszczędzania zużycia wody,
a z drugiej strony jest dowodem na zamieszki-
wanie danej nieruchomości. - dodał

W rozmowie z nami Zygmunt Frankiewicz,
przyznaje, że nikt, w żadnym mieście, jeszcze
nie wie, która metoda naliczania opłat sprawdzi
się najlepiej. Różne gminy wprowadzają różne
systemy poboru pieniędzy za gospodarowanie
odpadami. 
- Nasz system odbioru odpadów będzie jednym
z najtańszych w Polsce. Nie znam miasta,
gdzie by przyjęto tak niskie stawki – mówi
Zygmunt Frankiewicz. - To będzie tak na-
prawdę nowy podatek. Zmiany będą ogromne
i bardzo trudne dla wszystkich. Jest cały
szereg zagrożeń, zobaczymy jak sobie różne
samorządy z tym poradzą. To, co zostało
przyjęte w Gliwicach jest pragmatyczne, tzn.
daje szansę, że ten system od razu będzie
działał, a do tego jest jeszcze bardzo tanie dla
mieszkańców – dodaje prezydent Gliwic.

Cele jakie Gliwice zamierzają osiągnąć wpro-
wadzając nowy system opłat są uszczelnienie
systemu gospodarowania odpadami komunal-
nymi, prowadzenie selektywnego zbierania
odpadów, oraz eliminacja nielegalnych skła-
dowisk. Cele te powinny być realizowane

z możliwie najmniejszym obciążeniem miesz-
kańców kosztami systemu gospodarowania
odpadami, a także zachowywać walor spra-
wiedliwości społecznej w taki sposób, aby sty-
mulować racjonalne i selektywne gospodaro-
wanie odpadami u źródła ich powstawania.

Biorąc powyższe pod uwagę nasz klub za-
proponował poprawkę do uchwały, która
wydaje się spełniać te czynniki oraz wpro-
wadza dla większości mieszkańców Gliwic
znaczącą obniżkę kosztów za gospodarowanie
odpadami. - tak poparcie dla nowego systemu
uzasadniał Jarosław Wieczorek, przewod-
niczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwo-
ści. – Niestety kolejny bubel ustawowy jaki
PO i PSL przygotowały samorządom powo-
duje, że trzeba wybierać mniejsze zło wśród
zaproponowanych metod naliczania opłat za
gospodarowanie odpadami. Żadna z 4 metod
naliczania nie będzie w pełni sprawiedliwa
dla mieszkańców, każda ma swoje wady. Bio-
rąc pod uwagę planowane zniesienie obo-
wiązku meldunkowego oraz trudność w usta-
leniu zużycia wody w gospodarstwach nie
posiadających liczników, metoda naliczania
od metra kwadratowego powierzchni lokalu
wydaje się niestety w tej chwili jedyną wery-
fikowalną - dodaje radny Wieczorek. -
Uchwała prezydencka mówiła o dwóch pro-
gach – na poziomie 90 i 150 m2, a my zapro-
ponowaliśmy, aby były na poziomie 60, 90
i 120 m2. To powoduje „spłaszczenie” opłat
i dzięki temu większość mieszkańców zapłaci
mniej.

Z naszych rozmów z mieszkańcami wynika,
że w większości chcieli oni opłat od osoby,
a nie od metra kwadratowego – mówi Ewa

Potocka, radna PO.
Łączenie kilku metod w taki sposób, aby rze-
telnie wyliczyć należne opłaty odzwierciedlające
rzeczywistą „produkcję” odpadów są zdaniem
prawników niezgodne z ustawą. Klub Radnych
Prawa i Sprawiedliwości pracuje nad wpro-
wadzeniem dodatkowej ulgi 50% dla wszystkich
mieszkańców Gliwic, którzy ukończyli 70 rok
życia. 

- Efektem kompromisu jakim jest podjęta
uchwała obrazuje przykład  rodziny 3-oso-
bowej mieszkającej w mieszkaniu 50 m2:
według poprawki PiS rodzina zapłaci
50x0,3zł=15 zł, według poprawki PO 8złx3=24
zł, a SLD 9złx3=27 zł i odzwierciedla politykę
prorodzinną PiS wspartą przez radnych KdG
i Prezydenta. Miejmy tylko nadzieję, że za-
planowany tą uchwałą przychód pokryje wy-
datki związane z realizacją wymogów po-
wszechnie krytykowanej ustawy. Czekamy z
niecierpliwością na wyrok TK do którego
kilka samorządów ustawę tą zaskarżyła. -
dodaje Wieczorek.

Tak będą wyglądały stawki 
za wywóz śmieci:

Za odpady niesegregowane zapłacimy:
0,45 zł/m2 za lokal o powierzchni do 60 m2.

Osoby posiadające większe nieruchomości miesz-

czące się w granicach od 60,01 m2 do 90 m2 za

każdy kolejny metr zapłacą 0,30 zł, natomiast

właściciele nieruchomości o powierzchni od

90,01 m2 do 120 m2 za każdy dodatkowy metr

zapłacą 0,15 zł, a osoby posiadające domy więk-

sze niż 120 m2 zapłacą dodatkowo 8 groszy za

każdy metr.

Taniej będzie, gdy właściciele nieruchomości

zdecydują się segregować śmieci.

Za odpady segregowane zapłacimy:
0,30 zł/m2 za lokal o powierzchni do 60 m2

plus 0,20 zł/m2 za powierzchnię 60,01 m2

– 90 m2 plus 0,10 zł/m2

za 90,01 m2 – 120 m2 plus 0,05 zł/m2 powyżej

120 m2.

Większość radnych i zarząd miasta podczas
sesji zgodnie twierdzili, że na początku 2014
roku nowe zasady zostaną podsumowane. Do-
piero od lipca br. w praktyce będzie można
przekonać się jak system funkcjonuje i wówczas,
w kolejnym roku wprowadzić do niego ewen-
tualne poprawki.

Marek Widuch

Radny SLD

Jarosław Wieczorek

Radny PiS

Zygmunt Frankiewicz

Prezydent Gliwic

Ewa Potocka

Radna PO
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Łukasz Fedorczyk

-Nasz system odbioru odpadów
będzie jednym z najtańszych w Polsce

P osłowie zdecydowali,
że 1 lipca 2013 roku za-
cznie obowiązywać nowy

system gospodarowania odpa-
dami komunalnymi. Każda gmi-
na musi więc dostosować swoje
przepisy do ustawy.

Do tej pory to właściciele nieru-
chomości decydowali jaka firma
odbierała śmieci, tymczasem od
1 lipca właściciele budynków jed-
norodzinnych oraz zarządcy nie-
ruchomości wielorodzinnych nie
będą już zawierali umów z przed-
siębiorcami. Obowiązki te przej-
mie miasto, które w drodze prze-
targu wybierze firmy zajmu-
jące się odbiorem śmieci. 

Właściciele nieruchomości za-
mieszkałych, posiadający zawartą
umowę z przedsiębiorcą odbie-
rającym odpady komunalne na
okres dłuższy niż do 30 czerwca
2013 r. muszą rozwiązać umowę
tak, aby przestała ona obowią-
zy- wać z dniem 30 czerwca 2013
r. W innym przypadku może się
okazać, że ktoś zapłaci dwa
razy — przedsiębiorcy i miastu.
Od 1 lipca właściciel nierucho-
mości będzie uiszczał opłaty za
pobieranie odpadów komunal-
nych na rachunek miasta Gliwice.

Na czwartkowej sesji radni od-
rzucili propozycję Platformy Oby-
watelskiej, polegającą na nali-
czaniu opłat w zależności od licz-
by osób zamieszkujących lokal.
Nie przeszła także propozycja
SLD, uzależniająca rachunek od
ilości zużytej wody. Projekt pre-
zydenta zakładał opłaty od metra
kwadratowego nieruchomośći. 

Radni zdecydowali się jednak
na poparcie tego ostatniego.
Po wprowadzeniu poprawek
zgłoszonych przez PiS za przy-
jęciem uchwały zagłosowało 14
radnych.
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To już drugie spotkanie, na które
gospodarz - prezydent Zygmunt
Frankiewicz - zaprasza najważ-
niejsze i największe firmy z Polski
i zagranicy. 

Konferencja, na temat perspek-
tyw rozwoju rynku logistyki i ma-
gazynów w Gliwicach i na Śląsku,
będzie także okazją do podsumo-
wania drugiego roku działalności
Śląskiego Klastra Logistycznego,
który powstał w Gliwicach m.in.
w celach promocyjnych. 

— Logistyka i magazynowanie
to cały czas obiecujące branże,
choćby ze względu na rozwój
handlu internetowego czy procesy
relokacji produkcji z zachodu do
centrum Europy  powiedział Zyg-
munt Frankiewicz, prezydent
Gliwic — by pozyskać inwestorów
musimy silnie akcentować atuty
Gliwici Śląska, aby były lepiej za-
uważalne niż oferta konkurencji.

Prelegenci i słuchacze spotkania,
przedstawiciele operatorów logis-

tycznych, firm deweloperskich,
produkcyjnych, firm inwestycyj-
nych, handlowych, doradczych,
instytucji finansujących, szkół wy-
ższych, samorządów – będą mieli
okazję prze-dyskutować najnowsze
trendyw branży oraz ich ewen-
tualny rozwój i wpływ na Śląsk.
Mowa tu m.in.o rozwoju sektora
motoryzacji, możliwej reindust-
rializacji czy konsolidacji centrów
magazynowych.

INwEStYCjE
PRZYSZŁOść

LOGIStYKA

Gliwice konsekwentnie budują pozycję lidera logistyki. Takie przesłanie ma trafić
do uczestników konferencji, która odbędzie się 20 marca w Gliwicach.

DLA MŁODZIEŻY  DLA DOROSŁYCH   DLA BIZNESU

● kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego
z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym

● kursy przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
z języka angielskiego

● kursy języka angielskiego dla dorosłych
na wszystkich poziomach zaawansowania

● kursy konwersacyjne
● językowe poranki - zajęcia językowe przy kawie
● szkolenia językowe dla firm i instytucji

Kilkunastoletnie doświadczenie w nauczaniu!   tel. 518 991 273

REKLAMA

Kara jest ...
karty nie ma

Śląska Karta Usług Publicznych to system informatyczny pozwalający
na obsługę płatności za usługi dostarczane przez instytucje publiczne.
Równolegle do funkcji pieniądza elektronicznego karta stanowić
będzie identyfikator mieszkańca oraz nośnik certyfikatu podpisu
elektronicznego. System pozwoli na korzystanie z różnych usług:
komunikacyjnych, kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, biblio-
tecznych czy płatnego parkowania.

Umowę podpisana pomiędzy konsorcjum Asseco Poland, BRE
Bankiem i KZK GOP warta 190 mln zł podpisano ponad rok temu.
W przypadku zwłoki zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia
kary za każdy dzień zwłoki. 
Do maja 2012 wydanych miało zostać pierwsze 400 tys kart.
Wstępnie karę wyliczono na 5,3 mln zł, ostatecznie, po negocjacjach
Związek wyliczył opóźnienie z winy wykonawcy na 18 dni i naliczył
karę niemal 700 tys. zł.

Firma Asseco Poland,
która odpowiedzialna
jest za wdrożenie ŚKUP
otrzyma karę pieniężną.

REKLAMA
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W numerze z 25 lutego pisa-
liśmy o nazwaniu ronda przy
zbiegu ulic Toszeckiej, Boha-
terów Getta Warszawskiego,
Składowej i Warszawskiej.
Sprawa powróciła za sprawą
byłego radnego oraz kandydata
na senatora, Marka Berezow-
skiego.

— Jako członek Komitetu im.
Lecha Kaczyńskiego muszę sta-
nowczo zaprotestować prze-
ciwko poniżaniu i profanacji
imienia śp. Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego. Wykorzystano
bowiem Jego imię do nadania
nazwy małemu rondku na pe-
ryferiach centrum – pisał 25
lutego w liście do Jarosława
Kaczyńskiego.
Kilka dni temu Berezowski na-
pisał kolejny list do prezesa

Prawa i Sprawiedliwości. Do-
maga się w nim nadania bu-
dowanemu w Gliwicach od-
cinkowi DTŚ imienia byłego
prezydenta.

—W chwili obecnej nadarza
się znakomita okazja do praw-
dziwie godnego uczczenia
imienia zmarłego tragicznie
Prezydenta. Jest nim budo-
wana właśnie olbrzymia pro-
menada w postaci gliwickiego
odcinka Drogowej Trasy
Średnicowej, która przebiegać
będzie przez całą szerokość
naszego miasta i ścisłe jego
centrum - pisze w kolejnym
liście.

Czekamy na odpowiedź
prezesa.

Reprezentanci Międzyzwiąz-
kowego Komitetu Protestacyj-
no-Strajkowego spotkali się w
czwartek w Śląskim Urzędzie
Wojewódzkim z delegacją rzą-
dową – wicepremierem i mi-
nistrem gospodarki Januszem
Piechociński oraz ministrem
pracy Władysławem Kosinia-
kiem-Kamyszem. W spotkaniu
uczestniczyli też przedstawi-
ciele pracodawców.

Rozmowy trwały blisko 7 go-
dzin. Związkowcy domagali się
m.in. ograniczenia stosowania
„umów śmieciowych”, likwi-
dacji Narodowego Funduszu
Zdrowia oraz utrzymania eme-
rytur pomostowych dla zatrud-
nionych w warunkach szcze-
gólnych i uciążliwych.

—Pragniemy podkreślić, że
dzisiejsze rozmowy przebie-
gały w sposób konstruktywny,
niemniej jednak za mało  było
zbieżności, szczególnie jeśli
chodzi o ustawę antykryzy-
sową i wsparcie dla przemysłu
energochłonnego. Mamy rów-
nież całkowicie rozbieżne sta-
nowiska, jeśli chodzi o kwestię
emerytur pomostowych - po-

wiedział po spotkaniu Dominik
Kolorz, szef śląsko-dabrowskiej
Solidarności. 

Wicepremier i minister gos-
podarki Janusz Piechociński
zadeklarował, że przedstawi
związkowe ultimatum doty-
czące wycofania zmian w Ko-
deksie pracy na najbliższym
posiedzeniu Rady Ministrów.
Zaznaczył jednak, że rząd nie
widzi w planowanym wydłu-
żeniu okresów rozliczeniowych
czasu pracy żadnych zagrożeń
dla praw pracowniczych i
związkowych. Podkreślił, że
proponowane przez rząd roz-
wiązanie jest korzystne dla
rynku pracy. 

Udziału w strajku zadeklaro-
wało niemal 150 tys. pracow-
ników (górnicy, hutnicy, pra-
cownicy kolejowych spółek,
szpitali oraz oświaty) z prawie
600 przedsiębiorstw. Akcja
protestacyjna odbędzie się 26
marca w godzinach od 6 do
10. Wicepremier poprosił
związkowców, by protest nie
był dotkliwy dla firm.

11 marca prokurator Oddziało-
wego Biura Lustracyjnego w Ka-
towicach wystąpił z wnioskiem
do Sądu Okręgowego w Gliwicach
o wszczęcie postępowania lus-
tracyjnego wobec Tadeusza Gra-
bowieckiego i uznanie, że złożył
on niezgodne z prawdą oświad-
czenie lustracyjne. 

W oświadczeniu tym wymie-
niony nie przyznał się do współ-
pracy z organami bezpieczeń-
stwa państwa. W ocenie pro-
kuratora materiał dowodowy
zebrany w ramach przygotowa-
nia postępowania lustracyjnego
wykazał, iż Tadeusz Grabowiecki
w okresie od 12 listopada 1976
r. do 17 stycznia 1978 r. był taj-
nym współpracownikiem (TW)
Służby Bezpieczeństwa o pseu-
donimie „JAN” - informuje w
rozesłanym do mediów komu-
nikacie naczelnik Oddziałowego
Biura Lustracyjnego, prokurator
Andrzej Majcher. Tadeusz Gra-
bowiecki stanowczo odrzuca za-
rzuty stawiane przez katowicki
oddział IPN. Jak sam twierdzi,
wszczęcie postępowania pozwoli
mu ostatecznie oczyścić się z
podejrzeń o współpracę z SB.

—W roku 2010 nakładem
IPN ukazała się książka

„Myśl na uwięzi: kontrola
operacyjna środowisk aka-
demickich województwa
katowickiego przez SB w
latach siedemdziesiątych i
osiemdziesiątych XX wieku
: studia i szkice", zawiera-
jąca artykuł M. Sikory „Śro-
dowisko akademickie Poli-
techniki Śląskiej jako
„obiekt” zainteresowania
SB”. W artykule tym, opar-
tym jedynie na materiałach
SB, zawarte są informacje
o mojej rzekomej współpra-
cy z SB. Od tej pory byłem
wielokrotnie pytany przez
przedstawicieli mediów o
tę sprawę. Dawało mi to
okazję do dementowania
stawianych mi zarzutów,
lecz dotychczas nie miałem
prawnej możliwości oczysz-
czenia się z nich.

Jestem bardzo zadowolony
ze skierowania mojej spra-
wy do sądu. Znając rzeczy-
wisty przebieg wydarzeń z
tamtych lat jestem przeko-
nany, że postępowanie są-
dowe pozwoli mi ostatecz-
nie oczyścić się ze stawia-
nych mi zarzutów.

Dtś
im. Lecha Kaczyńskiego

Strajk

Platforma
traci większość

 – Postępowanie
sądowe pozwoli
mi się oczyścić

– Nic sie nie stało.

Tak na gorąco skomentował decyzję radnych,
były już, członek zarządu.

Miejsce Kajetana Gorniga zajęła Krystyna
Sowa z Koalicji dla Gliwic Zygmunta Fran-
kiewicza. „Za” było 14 z 24 obecnych na sesji
radnych. 

—Czwartkowa decyzja Rady Miejskiej w
Gliwicach podyktowana była chęcią przy-
wrócenia reprezentatywności klubów rad-
nych w „prezydium Rady”. Brak przedsta-
wiciela Koalicji dla Gliwic nie sprzyjał dia-

logowi. W chwili obecnej trzy największe
kluby radnych mają po 1 przedstawicielu
w „prezydium”. - skomentował czwartkowe
wydarzenia Jarosław Wieczorek, Prze-
wodniczący Klubu Radnych Prawa i Spra-
wiedliwości. PO i KdG mają po 9 radnych,
PiS czterech a SLD czterech. 

Czy zmiany w zarządzie Rady oznaczają
definitywny koniec nieformalnej koalicji PO-
PiS? Prezydent Zygmunt Frankiewicz
zapewnia, że nie. – Nie ma i nie było targów
politycznych z PiSem.
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Kajetan Gornig dotychczasowy wiceprzewodniczący, po dwóch latach,
został odwołany ze stanowiska. W tajnym głosowaniu 13 radnych
opowiedziało się za odwołaniem, przeciw było 9.
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Obecnie Gliwice zamieszkuje 184565
osób, jednak prognozy GUS nie napawają
optymizmem – już za kilkanaście lat
nastąpi wyludnienie, równe obecnej liczbie
mieszkańców Bojkowa, Ligoty Zabrskiej,
Sikornika, Sośnicy i Trynku razem wziętych.
Podobnie kształtuje się sytuacja w całej
Polsce, a nawet Europie. Choć z roku na
rok ubywa gliwiczan, to jednak miasto
cieszy się dużą popularnością. Na szczęście
poziom życia w mieście przyciąga nowych
mieszkańców. Okazuje się bowiem, że w
roku 2012 do Gliwic przeprowadziło się
niemal o 50% więcej osób, niż  jeszcze
rok wcześniej. Dobra koniunktura i szybki
rozwój zatrzymały także rodowitych gli-
wiczan. Statystyka dotycząca wyprowadzek
pokazuje, że w ubiegłym roku wyprowa-
dziło się nieco mniej mieszkańców niż w
latach poprzednich. 

Już od lat jednym z najbardziej zaludnionych
rejonów miasta jest Sośnica. Mimo, że liczba
mieszkańców w ostatnim czasie spadła to wciąż
jest ich 20 tysięcy. Drugie miejsce zajęło Zatorze
z 17,5 tys. mieszkańców, a trzecie Łabędy
z liczbą niemal 16 tys. osób. Również Śródmieście
zajmuje czołowe miejsce z liczbą 14,3 tys.

Z roku na rok przybywa osób, które opuszczają
centrum na rzecz obrzeży miasta. Wzrost liczby
mieszkańców odnotowały: Bojków, Ostropa,
Ligota Zabrska, Stare Gliwice, Wilcze Gardło
i Żerniki. Za to zmniejszyła się liczba miesz-
kańców dużych osiedli takich jak Sikornik,

Wojska Polskiego czy Kopernika. 
Nadal utrzymuje się spora różnica między
liczbą urodzeń i zgonów w mieście. To główna
przyczyna niżu demograficznego. Choć pojawia
się światełko w tunelu. W 2012 r. zmarło 2105
mieszkańców, natomiast urodziło się 1842
dzieci – to o 31 więcej niż w 2011 r. Najpopu-

larniejszymi imionami wybieranymi dla ma-
luchów od lat są już Julia i Jakub. Wśród
dziewczynek z rocznika 2012 sporo jest też:
Len, Hann, Maj i Zuzann, a wśród chłopców:
Szymonów, Michałów, Kacprów i Filipów.
Wśród najrzadziej wybieranych imion, które

odnotowano w urzędowych rejestrach, znalazły
się: Gracjan, Cyprian, Fabian, Leon, Eryk, Kon-
stanty, Zbigniew, Olimpia, Ida, Antonia, Bianka,
Roma i Noemi.
Do tej pory w Gliwicach dominującym roczni-
kiem był 1956. W tym roku w miasto zapełniło
się trzydziestolatkami - w  roku 1983 urodziły
się 3193 osoby. Liczny był również rocznik
1982 - 3126 mieszkańców.
Gliwiczanie należą do osób długowiecznych.
W tym roku setne urodziny będzie świętować
aż 11 osób, a najstarszy mieszkaniec będzie
obchodził 107. rocznicę urodzin.

Aby dopełnić statystyk, warto dodać, iż 
w ciągu najbliższych miesięcy w dorosłość
wkroczy rocznik 1995, a to aż 1704 gliwiczan.
Natomiast w minionym roku „osiemnastkę”
świętowało 1896 gliwiczan z rocznika 1994.
Być może dane dotyczące liczby urodzeń po-
prawi stała liczba zawieranych małżeństw.

Jak donosi Urząd Stanu Cywilnego, do końca
grudnia ubiegłego roku obrączkami wymieniło
się w Gliwicach 1087 par. Wśród wieloletnich
małżeństw znalazła się para, która przeżyła
wspólnie ponad 70 lat. 

Niemal o 50% wzrosła liczba
„przyjezdnych” gliwiczan w stosunku
do roku poprzedniego.

REKLAMA

Więcej małżeństw, więcej urodzeń,
mniej wyprowadzek 
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Biuro Reklamy i Ogłoszeń

Tydzień w Gliwicach
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Zaczęło się wczesnym so-
botnim popołudniem, od
pokazów mody z udzia-
łem perfekcyjnych dziew-
czyn z programu „Top
model. Zostań modelką”.

Podczas gdy prezentowały one
najnowsze kolekcje sezonu, w
innym miejscu centrum roz-
grywała się już „Bitwa na tren-
dy” – konkurs dla młodych
adeptów mody.

Do finałowego przeglądu każ-
dego dnia kwalifikowało się
po 5 osób. Ale tylko dwie z
nich mogą śmiało zawołać:
„Panujemy nad wiosennymi
stylizacjami”.

Poddani surowej ocenie wy-
magającego jury, w składzie: 
Maciej Zień, Agnieszka
Ścibior i Joanna Horo-
dyńska, (foto po prawej) zos-
tawili w pobitym polu rywali.
Wywalczyli też wejściówki na
ekskluzywny pokaz kolekcji
Zienia. Imprezę, w duecie
z Bartkiem Kasprzykow-
skim, poprowadziła ambasa-
dorka CH FORUM Małgosia
Socha. Zawsze uśmiechnięta,
chętnie pozująca do zdjęć
i rozdająca autografy. Na sce-
nie pojawił się też Rafał Cie-
szyński. Późny sobotni wieczór
zarezerwowany był dla fanów
zespołu Feel, na czele z jego
liderem Piotrem Kupichą. 

W gliwickim CH FORUM w miniony weekend wiosna zadała szyku.

MODNE wEjśCIE wIOSNY

Klaudia Bartmańska
zwyciężczyni sobotniego finału

„Bitwa na trendy”
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Międzynarodowy Dzień Teatru
to największe święto sceny, któ-
re na całym świecie obchodzone
jest na wiele różnych sposobów.
Spektakle można oglądać pra-
wie przez cały rok, jednak to
właśnie tego wyjątkowego dnia
widzowie mogą doświadczyć
teatralnej rzeczywistości w spo-
sób najpełniejszy. 
W Polsce pieczę nad celebracją
tego wydarzenia objął Instytut
Teatralny im. Zbigniewa Ra-
szewskiego w Warszawie oraz
Teatr Nowy im. Kazimierza De-
jmka z Łodzi. Są oni organiza-
torami projektu „Dotknij teat-
ru”, który zrzesza teatry oraz
instytucje kulturalne w całym
kraju, w celu przybliżenia wi-
dzom tej dziedziny sztuki. Na-
zwa akcji nawiązuje do różnych
sposobów doświadczania, jakie
proponowane są tego dnia teat-
ralnej publiczności, a także
wskazuje na szeroką grupę od-
biorców, do których jest kie-
rowana.
W Gliwickim Teatrze Muzycz-
nym – z racji międzynarodo-
wego charakteru wydarzenia –
dzień ten upłynie pod znakiem

kultury rosyjskiej.  W programie
przewidziano m.in. naukę tre-
paka oraz kazaczoka. Ten
pierwszy to słynny taniec z
przytupami, którego najsłyn-
niejsza realizacja znana jest z
"Dziadka do orzechów" Piotra
Czajkowskiego. Drugiego z nich
nie trzeba nikomu przedstawiać
– energiczny taniec z podsko-
kami i przysiadami jest jedną
z najpopularniejszych wschod-
nich rozrywek.
Wieczorem natomiast chętni
będą mogli zobaczyć dramat
muzyczny „Anna Karenina”.
Zaadaptowana przez kierow-
nika artystycznego, Krzysztofa
Korwin Piotrowskiego, a wy-
reżyserowana przez Józefa
Opalskiego powieść Lwa Toł-
stoja, to poruszająca historia
miłosna, ukazana na tle historii
oraz kultury Carskiej Rosji.
Podczas widzowie będą podzi-
wiać m.in. piękne kokoszniki
oraz choreografię autorstwa
Jacka Badurka, inspirowaną
ludowymi tańcami rosyjskimi.
Dotknijcie teatru razem z Gli-
wickim Teatrem Muzycznym!
22 marca 2013 - godz. 18.00 -

scena GTM przy Nowym Świe-
cie ANNA KARENINA - dramat
muzyczny w 3 aktach.  Bilety
wstępu na spektakl: od 21 do
36 zł
23 marca 2013 - godz. 14.30 -
sala bankietowa GTM przy No-
wym Świecie ROSYJSKIE KO-
KOSZNIKI - warsztaty plastycz-
ne dla dzieci od 6 lat
- godz. 15.00 - sala baletowa
GTM przy Nowym Świecie
TAŃCE I ZABAWY ROSYJ-
SKIE - warsztaty taneczne dla
dzieci od 5 lat
- godz. 16.00 - sala bankietowa
GTM przy Nowym Świecie RO-
SYJSKIE KOKOSZNIKI -
warsztaty plastyczne dla dzieci
od 6 lat
- godz. 16.30 - sala baletowa
GTM przy Nowym Świecie
TAŃCE I ZABAWY ROSYJ-
SKIE - warsztaty taneczne dla
dzieci od 5 lat. Bilety wstępu
na warsztaty: 5 zł
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Spośród wielu polskich kaba-
retów, niewiele jest takich,
które przez wiele lat potrafią
z tą samą klasą i niegasnącą
popularnością występować na
scenie. Jeśli dodamy do tego,
że ich występy nie dotykają
tematu polityki, to liczba moż-
liwości zawęża się znacząco.
Spośród wszystkich grup, które
przychodzą nam teraz na myśl,
ta jedna znacząco wysuwa się
naprzód. Jedna pani i trzech
panów. Zawsze nienagannie
zabawni. Odwiecznie pomy-
słowi i oryginalni. Rozbawia-
jący do łez wszystkich swoich

widzów, bez względu na płeć,
wiek, wyznanie, preferencje
polityczne czy stosunek do
ekologii. Mowa oczywiście
o kabarecie HRABI. Na naszą
scenę przy Nowym Świecie
zawitają z programem Co jest
śmieszne. 
Po wielu latach istnienia po-
stanowili zadać sobie pytanie,
co tak naprawdę nas śmieszy.
Sprawdzić, jakie sytuacje z ży-
cia codziennego bawią nas na
scenie. Odpowiedzieć sobie
wreszcie na słynne pytanie
„Z czego się śmiejecie?” i wy-
ciągnąć z niego odpowiednie

wnioski, które następnie po-
każą na scenie. Ten program
kabaretowy to zdecydowana
esencja śmieszności – oglą-
dając go, być może nareszcie
zrozumiemy fenomen niektó-
rych dowcipów, a także bę-
dziemy potrafili rozróżnić sy-
tuacje zabawne od tych, w któ-
rych nie wypada się śmiać
– choć bardzo by się chciało.
Nie pozostaje więc nic innego,
jak  tylko wybrać się na tę nie-
tuzinkową lekcję śmiechu
z kabaretem HRABI - już 8
kwietnia na scenie GTM przy
Nowym Świecie.

Gliwicka Radiostacja ma
nowych lokatorów. Wie-
żaki to oryginalne ma-
skotki, dzięki którym
zwiedzanie muzealnego
oddziału nabierze nowe-
go uroku.

Przytulanki wykonała Joanna
Puchalik – mistrzyni ręko-
dzieła, a na co dzień historyk
Muzeum w Gliwicach. Pomy-
słodawczynią maskotek jest

natomiast Krystyna Goczał,
która pracuje w Radiostacji.
– Wieżaki „chodziły mi po
głowie” już od dłuższego czasu
– mówi Krystyna Goczał. –
W scenariuszu zajęć, które
opracowałam dla odwiedza-
jących Radiostację przedszko-
laków, ale także pierwszo
i drugoklasistów, uczestnicy
podążają śladami pozostawio-
nymi przez te tajemnicze is-
totki. Mamy nadzieję, że dzięki

nim najmłodsi będą chętnie
odwiedzać ten wyjątkowy za-
bytek.

Wieżaki to nie tylko świetne
towarzystwo podczas wizyty
w muzealnym oddziale, ale
też miła pamiątka. Maskotki
w cenie 10 zł można nabyć
w Radiostacji ul. Tarnogórska
129 oraz w Centrum Infor-
macji Kulturalnej i Turystycz-
nej ul. Dolnych Wałów 3. 

Kabaret HRABI wkrótce zdradzi

otknij
Teatru w GTM

Wieżaki z Radiostacji

D

„Co jest śmieszne”

w Gliwicach
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Choć dla wielu będzie to ogromnym zaskoczeniem,
w Gliwicach nadal żyją mężni i waleczni rycerze.
Średniowieczny żywot i kultura zamierzchłych
czasów to dla nich chleb powszedni. Wraz z du-
chownymi, damami i biesiadnikami stworzyli
coś co z całą pewnością można nazwać swoistym
wehikułem czasu. To pasja, która od niedawna
uzyskała miano dyscypliny sportowej.

Pełnowymiarowa walka w solidnej zbroi to
styl życia, którym zaraża się coraz większa
liczba osób.  Aby na własnej skórze doświadczyć
tego fenomenu udaliśmy się w miejsce, w któ-
rym odbywają się treningi współczesnych ry-
cerzy. Gimnazjum nr 7 przy ul. Orląt Śląskich
w piątkowe popołudnia zamienia się w arenę
walk. Starcia choć wyglądają niezwykle zaciekle,
mają charakter treningowy. Tu w miejsce to-
porów i mieczy pojawiają się plastikowe i drew-
niane pałki. W tym świecie szczęk żelaza i
świst ostrza są nieodłącznymi elementemi wy-
łącznie rycerskich turniejów.

O zwyczajach, tradycjach i walkach opowiada
nam Damian Łakomski, członek Drużyny Bract-
wa Białej Bramy oraz Łódzkiej Akademii Fech-
tunku. Jak sam mówi, jego hobby miało swój
początek, gdy po raz pierwszy, jeszcze jako
widz, wziął udział w turnieju rycerskim. Damian
stawiał pierwsze kroki w Ruchu Rycerskim
Kompanii Del Falcone z Krakowa, ostatecznie
jednak trafił do Gliwic.
—Drużyna istnieje od połowy 2001 roku. Zos-
tała założona przez grupę przyjaciół i fascy-
natów kultury wieków średnich, którzy po-
czątkowo stworzyli zalążek organizacji zwany
Bractwem. Gdy zdecydowali się nadać całemu
przedsięwzięciu ramy prawne, do Bractwa
dołączono Drużynę, stworzono statut i w ta-
kiej formie zarejestrowano całość jako sto-
warzyszenie. 

To tak naprawdę żywe lekcje historii. Ciekawa
opowieść, która pozwala odkryć średniowiecze
w nowej odsłonie. Celem działania organizacji
jest szeroko pojęta rekonstrukcja kultury i oby-
czajów tego okresu. W ramach działalności
stara się odtwarzać kulturę materialną epoki
we wszelkim możliwym zakresie. Możemy do-
słownie poczuć ją podczas warsztatów tańca
czy treningach walki mieczem.

Nie każdy może zostać rycerzem. Obecnie
DBBB gromadzi około 25 osób. Część z nich
zajmuje się tańcem, część łucznictwem, część
biesiadowaniem, inni walką. Jeszcze inni wszyst-
kim na raz. To bardzo zróżnicowane towarzy-
stwo. Każdy odgrywa w nim swoją niepowta-
rzalną rolę, w której stara się być najlepszy. To
również kwestia osobistych upodobań, chociażby
w wyborze uzbrojenia.

Groźnie wyglądający człowiek w zbroi to dość
niespotykany widok. Jak reagują przechodnie?
—Dominuje ciekawość i zainteresowanie. Gdy
początkowe zdziwienie ustępuje na twarzach
przypadkowych widzów jaki się uśmiech. Naj-
częściej pytają ile waży zbroja czy miecz...

Choć nasze zainteresowania mogą się wydać
nietypowe, to jednak podziela je wiele osób
postronnych. Na wszelkich organizowanych
przez nas spotkaniach pojawiają się wszyscy
Ci, którzy mieliby ochotę przyjrzeć się minio-
nym wiekom z nieco innej perspektywy.

Legendarne rycerskimi turnieje. To właśnie te
wydarzenia gromadzą zawsze najwięcej wi-
downi. Grupa uczestniczy zarówno w turniejach
lokalnych jak i... Mistrzostwach Świata. W tym
roku międzynarodowe potyczki odbędą się w
maju, we francuskiej  miejscowości Aigues-
Moster. To okazja, aby zmierzyć się z najlep-
szymi europejskimi wojownikami. Trzy lata
temu, w Chocimiu na Ukrainie starły się drużyny
Polski, Białorusi, Ukrainy i Rosji. Brał w nich
udział m.in. Piotr Ziaja występujący w drużynie
Polskiej w kategorii 5vs5 i 21vs21. Wtedy Pa-
nowie wywalczyli 3 miejsce za Rosją i Ukrainą.
- W tym roku pojawią się reprezentacje z 25
krajów, dlatego rywalizacja będzie niezwykle
zacięta. Jednak nie obawiamy się. Jesteśmy
dobrze przygotowani.
Obok poprzednich uczestników pojawią się re-
prezentanci Francji, USA, Kanadyjskiego Que-
becu, Czech, Niemiec, Włoch czy też odległej
Argentyny i Izraela. Zapowiada się świetna
bitwa! 

O czym prawdopodobinie wie niewielu to wła-
ściwie jedna z najszybciej rozwijających się
dyscyplin sportowych. Zarejestrowana pod na-
zwą Historical Medieval Batlle zyskuje coraz
więcej zwolenników. Już w przyszły piątek od-
będą się finałowe eliminacje, które pozwolą
na wyłonienie Kadry Polski, która będzie re-
prezentować nasz kraj w tym wydarzeniu. War-
szawskie eliminacje będą  jednocześnie ostatnią
okazją na prześcignięcie lidera z Warszawy
drużyny Cannabis Dei. Sama Akademia Fech-
tunku ŁAN jest jedną z najlepszych w Polsce
i jako jedyna jest w stanie wystawić własna
drużynę do starć 21vs21. Damian w rankingu
miecza długiego Polskiego Stowarzyszenia Walk
Rycerskich znajduje się na 9 miejscu. Dodat-
kowo wraz z drużyną ŁAN, zajął drugie miejsce
w lidze walk drużynowych 5 na 5.

Pytamy o motywację do walki.
— To głównie chęć utrzymania dobrej kondycji
poprzez wykonywanie czegoś ciekawego, cze-
goś co daje adrenalinę i satysfakcje. Historia
i sport to naprawdę piękne połączenie - nasza
pasja. W turnieju można wziąć udział po
ukończeniu 18 roku życia. Niektórzy zaczynają
trenować mając 16 lat, a inni jak ja, w wieku
33 lat. Nie znam limitu po którym jest już za
późno na ten sport. Najstarszy zawodnik na
Mistrzostwach Świata 2012 w Warszawie
miał 54 lata.
Jak wyglądają pojedynki?
—Polegają na zdobyciu jak największej liczby
punktów. Punkty przyznawane są za mocne
ciosy zadane w pola punktowane. Wykluczone
są uderzenia w stopy, kark, krocze i dłonie.
Przeciwnicy walczą tym samym rodzajem
broni. Mają do dyspozycji odpowiednio miecz
i tarczę,  miecze długie, miecz i puklerz. Poje-
dynki odbywają się w formuje jednej rundy,
trzech rund po 3 minuty lub w tzw. triatlonie
czyli 3 rundy po 60-90 sek. z wymianą typu

broni w każdej z nich. W tym wypadku liczy
się technika uderzenia, uniki, bloki broni, wy-
trzymałość i zwinność. Warto dodać, że wbrew
ogólnemu przekonaniu, walki nie są udawane,
a ciosy są zadawane z pełną mocą. Nowością
są pojedynki 2 na 2 z zasadami podobnymi z
możliwością walki 1 na 2 jeśli jeden z prze-
ciwników zostanie obalony. Wynik ustala się
na podstawie otrzymanych punktów lub w
przypadku, gdy walczący z tej samej drużyny
leżą na ziemi. Istnieje również kategoria 5 na
5. Tutaj liczy się przede wszystkim brutalna
siła. Dowolna jest zarówno broń drzewcowa
(glewie, polaxy, berdysze), jak i kopniaki czy
rzuty zapaśnicze. Najbardziej efektowną jest
walka 21 na 21 nazywana dyscypliną kró-
lewską. 
Pomimo walki metalowymi replikami broni,
kontuzje zdarzają się rzadko. Oczywiście na
wszelki wypadek, w czasie turnieju na miejscu
znajduje się karetka pogotowia. Każdy uczestnik
musi posiadać odpowiednie opancerzenie które
może ważyć od 15 kg do 30 kg dla osoby
ważącej około 80kg i mierzącej 175 cm. Miecze
jednoręczne mogą ważyć od 1,2 - 2,2 kg, miecze
długie 1,6 - 2,5 kg, a miecze dwuręczne ponad
1,4 metra do 3,5kg. W przypadku halabard,

glewii i innej broni drzewcowej dłuższej niż
1,4 metra waga wynosi do 2,5kg. - Na treningach
korzystamy z broni wykonanej z ethalonu. To
plastikowe pręty o wadze i długości zbliżonej
do broni turniejowej. Tak więc jeśli początkowo
ma się obawy co do używania broni stalowej
lub nie ma kompletnego uzbrojenia ćwiczy się
tą bezpieczniejsza wersją. Wystarczy jedynie
metalowy hełm, rękawice oraz ochraniacze
używane powszechnie do jeżdżenia na rolkach. 

Zatem jeśli pewnego dnia na waszej drodze
stanie rycerz w srebrnej zbroi nie przecierajcie
oczu ze zdumienia. To doskonała okazja, aby
choć przez chwilę poczuć klimat zamierzchłych
czasów i przenieść się w bajeczne średniowiecze!
Trzymajmy kciuki za polskich wojowników. 

Rycerze powrócili

Damian Łakomski

członek Drużyny

Bractwa Białej

Bramy oraz Łódzkiej

Akademii Fechtunku

Marcin Subotowicz
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Złapali 27
przestępców. Królują
kradzieże i rozboje

Między 8 a 10 marca, funk-
cjonariusze mieli pełne ręce
roboty. Ujęto między innymi
27-latka, który znęcał się nad
swoją 52-letnią matką. Zatrzy-
mano także 67-letniego zło-
dzieja działającego na terenie
jednego z centrów handlowych. 

Na gorącym uczynku ujęto 40-
i 37-latka, którzy z otwartego
mieszkania ukradli 400 zł. Inni
zatrzymani złodzieje to dwaj
panowie w wieku 66 i 45 lat,
kradnący elementy metalowe
z prywatnych posesji. Wśród
zatrzymanych na gorącym
uczynku znaleźli się jeszcze
trzej 20-latkowie, ci wracając
z imprezy, kopali w zaparko-
wane samochody. Ujęto też
19-latka, który wtargnął do
wynajmowanego pokoju i pobił
23-letniego studenta. 

Na giełdzie samochodowej za-
trzymano 58-letniego Algier-
czyka handlującego podrób-
kami markowej odzieży. Oczy-
wiście nie obyło się bez pija-
nych kierowców. Rekordzistą
był 42-latek z Knurowa, który
wydmuchał prawie 3 promile.
Codziennie zatrzymywano oso-
by, które wbrew ustawie o

przeciwdziałania narkomani
posiadały przy sobie narkotyki.
To mężczyźni, mieszkańcy Gli-
wic w wieku 20, 24, i 33 lat.
Wszystkie wspomniane osoby
posiadają status podejrzanych
o popełnienie przestępstw.
W najbliższym czasie staną
przed sądem i usłyszą wyroki.

Pościg za pijanym
kierowcą. Chciał

przekupić policjantów
W środę około godziny 20.00
dyżurny gliwickiej policji
otrzymał zgłoszenie dotyczące
kierowcy volkswagena golfa,
który doprowadził do kolizji
ze skodą octavią i odjechał.
Do zdarzenia doszło na ul.
Miarki. Na miejsce skierowa-
no patrol. Do pościgu włączyli
się także świadkowie. Po
chwili mężczyzna został za-
trzymany.

Okazał się nim 64-letni miesz-
kaniec Gliwic, który prowadził
na podwójnym gazie. Badanie
alkotestem wykazało w jego
organizmie ponad promil al-
koholu. W czasie jazdy do ko-
mendy zatrzymany, chcąc
uniknąć konsekwencji swo-
jego postępowania, zapropo-
nował policjantom 2 tys. zł w
zamian za puszczenie go wol-

no i zatuszowanie sprawy.
Mundurowi poinformowali
mężczyznę, że popełnił kolej-
ne przestępstwo, tym razem
korupcyjne. 64-latek trafił do
policyjnej izby zatrzymań,
czeka go proces. Za przestęp-
stwa, których się dopuścił,
grozi mu do 8 lat pozbawienia
wolności.

Przerażające
statystyki. Mnóstwo
pijanych kierowców

W wyniku ubiegłotygodniowej
akcji Trzeźwość gliwiccy poli-
cjanci zatrzymali 10 kierowców
na podwójnym gazie. Co smut-
ne, w czasie poprzednich dzia-
łań zatrzymano ich aż 20! Sta-
tystyki napawają niepokojem
i nasuwają pytanie, ilu przy-
padków nie ujawniono.
Dzięki tej akcji mundurowi
zatrzymali potencjalnych mor-
derców, którzy bezpośrednio
zagrażali życiu pozostałych
użytkowników ruchu. 

Aby zobrazować problem war-
to wspomnieć o przypadku
pewnego młodzieńca. O go-
dzinie 1.50 na ul. Pliszki poli-
cjanci z WRD zatrzymują 24-
letniego kierowcę renaulta clio.
Wynik badań alkomatem to
2,5 promila. Dodatkowo kie-

rowca nie posiada prawa jazdy,
ciąży na nim sądowy zakaz
prowadzenia wszelkich pojaz-
dów. Kolejne zatrzymania mia-
ły miejsce w Gliwicach, Gie-
rałtowicach, Kozłowie i Knu-
rowie. Jak widać, mimo pro-
wadzonych kampanii społecz-
nych, działań i wzmożonych
kontroli policji zagrożenie ze
strony nietrzeźwych kierują-
cych wciąż jest bardzo realne.

Makabryczne
odkrycie. Znaleźli

ciało kobiety
We wtorek strażnicy miejscy
zostali po proszeni o rutynową
asystę.
Po pomoc zgłosił się administ-
rator budynku mieszkalnego
na terenie Gliwic. Powodem
wezwania mundurowych był
wyciek wody z mieszkania pew-
nej gliwiczanki. Próby kontaktu
z właścicielką nie dawały efektu.
Gdy w czasie asysty weszli do
środka, dokonali makabrycz-
nego odkrycia.
Po otwarciu drzwi z mieszkania
wydobywał się intensywny za-
pach. Okazało się, że w jednym
z pomieszczeń leży ciało mar-
twej kobiety. Na miejsce wez-
wano funkcjonariuszy policji,
którzy podjęli dalsze czynności
służbowe. 

w Gliwicach
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 Krystian (poniedziałek)
—�jest�mężczyzną�zagadkowym,
inteligentnym�i�wrażliwym.�Ra-
czej� łagodny,� ale� kiedy� trzeba
potrafi�dosadnie�wyrazić�swoje
zdanie.�Chodzi�swoimi�ścieżka-
mi,�nie�bardzo�interesuje�go�to,
co�myślą�i�mówią�o�nim�ludzie.
Pragnie� ciepłego� i� spokojnego
domu.�Nie�cierpi�pogoni�za�ka-
rierą.

 Józef (wtorek)
—�osoba� obdarzona� tym� imie-
niem�ma�twórczy�charakter,�zna-
komitą�intuicję�i�dobrze�zna�psy-
chikę�ludzką,�dlatego�łatwo�na-
wiązuje�współpracę.�Kulturalny,
inteligentny,�mądry,�posiada�wiel-
kie�ideały�i�starannie�je�realizuje.
Jego�żona� jest� jego�partnerem,
ale� także� przyjacielem.� Dzieci
wychowuje�twardo,�dba�by�były
religijne�i�dobrze�wykształcone.
Lubi� zwracać� na� siebie� uwagę
kobiet.

 Klaudia (środa)
—�Klaudia�– to�osoba�przyjazna,
prawdomówna,�o�wielkim�sercu.
Jest�wyrozumiała,�bardzo�wraż-
liwa� na� ludzką� krzywdę.� Ma�
w�sobie�mnóstwo�miłości�i�chęt-
nie�pomaga�innym�ludziom.�Fas-
cynuje�ją�przyroda�i�piękne�kra-
jobrazy.�W�pracy�jest�sumienna
i� bardzo� dokładna,� lubi� pracę
zespołową.� Brak� jej� pewności
siebie.

 Benedykt (czwartek)
—� Osoba� o� tym� imieniu� jest
mało�towarzyska,�nie�lubi�stałych
związków,�w�życiu�małżeńskim
jest� skomplikowany,� ale� jeżeli
zdarzy�się�,�że�zostanie�ojcem�,
to� jest� bardzo� troskliwym� ro-
dzicem.�Posiada�bardzo�zmienny
charakter.�Ma�szczęście�do�łat-
wego� zdobywania� pieniędzy,
lubi� wystawne� jedzenie� i� eks-
trawaganckie�ubiory.

 Katarzyna (piątek)
— to kobieta godna szacunku,
podziwu i uznania, jest bo-
wiem osobą szlachetną, pro-
stolinijną, pracowitą i skru-
pulatną. Nie cierpi kłamstwa,
krętactwa i dwulicowości. Nie-
rzadko jest uzdolniona arty-
stycznie, łatwo przyswaja wie-
dzę. Jest kulturalna, oddana
rodzinie i mężowi, z całego
serca kocha dzieci. Uwielbia
przyrodę, sztuki teatralne oraz
książki. 

 Izabela (sobota)
— to kobieta wrażliwa, kultu-
ralna, o żywym temperamen-
cie. Zdolna do wielu nadzwy-
czajnych czynów. Jest osobą
dokładną, ceni punktualność,
uwielbia podróżować. Ogni-
sko domowe to dla niej lek
na jej nerwową osobowość.
Stała w swoich przekonaniach
oraz w miłości. Bardzo lubi
gustowny ubiór i dobrą kuch-
nię. Izabela przepada za plot-
kami, jednak jest ostrożna,
aby nikomu nie wyrządzić
krzywdy.

 Marek (niedziela)
—�to�mężczyzna�spokojny,�skry-
ty,� lojalny� i� bardzo� pracowity.
Potrafi� odnaleźć� się� w� każdej
sytuacji� i� wyjść� cało� z� każdej
opresji,�dzięki�swojej�pewności
siebie.�Posiada�indywidualność
twórczą,�lubi�sztuki�piękne,�ma
szansę�odnieść�sukces�literacki.
Marek�lubi�wolność�myśli�i�dzia-
łania,�nie�cierpi,�gdy�ktoś�narzuca
mu�swoje�plany.�Uwielbia�przy-
rodę,�smaczne�potrawy�i�modne
ubrania.

Baran 21.03-20.04
Wybór�na�rynku�pracy�jest
mocno�ograniczony.�Z
czystego�rozsądku�przyjmij
propozycję,�którą�w�tym�ty-
godniu�ktoś�Ci�zaoferuje.�

Byk 21.04-20.05
Będziesz�pracować�na�naj-
wyższych�obrotach.�Uda�ci
się�nadrobić�wcześniejsze
zaległości.�Nie�wpadaj�jed-
nak�w�nadmierny�zachwyt.�

Bliźnięta 21.05-21.06
Poczujesz�się�niezręcznie,
gdy�znajdziesz�się�w�nieko-
rzystnej�sytuacji.�Na�szczę-
ście�takt�i�wyczucie
pomogą�Ci�znaleźć�rozwią-
zanie.�

Rak 22.06-22.07
Dobra�atmosfera�daje�ener-
gię�pomocną�w�procesie
tworzenia.�Niestety�za�swój
perfekcjonizm�możesz�w
tym�tygodniu�zapłacić�zmę-
czeniem�i�rozdrażnieniem.�

Lew 23.07-23.08
Lubisz�mieć�wszystko�pod
kontrolą.�Panowanie�nad
sytuacją�i�to�w�każdej�dzie-
dzinie�życia�daje�ci�poczu-
cie�bezpieczeństwa.
Pomimo�tego�musisz�liczyć
się�ze�zdaniem�bliskich.

Panna 24.08-22.09
Traktuj�ją�jednak�poważnie.
Wolny�czas�poświęć�na
przyuczenie�do�nowego�za-
wodu.�Pociąga�cię�świat�ar-
tystów,�więc�spróbuj
zaistnieć�jako�menadżerka.�

Waga 23.09-23.10
Dzięki�twojej�ujmującej
osobowości�udaje�ci�się�za-
skarbić�przyjaźń�wielu�cie-
kawych�ludzi.�W�tym
tygodniu�będziesz�mógł
skorzystać�z�wielu�tych
kontaktów.

Skorpion 24.10-22.11

Lubisz�pracować�w�grupie,
więc�ucieszy�cię�nowa�pro-
pozycja.�Spróbuj�stworzyć
grono�zapaleńców�z�otwar-
tymi�głowami.�Projekt�bę-
dzie�wykraczał�poza�utarte
schematy.�

Strzelec 23.11-21.12
Pozwól�sobie�na�odrobinę
lenistwa,�by�odprężyć�się
psychicznie.�Nie�zapominaj
jednak�o�obowiązkach�ro-
dzinnych,�zbliżają�się
święta.

Koziorożec 22.12-20.01
Wiedź,�że�nie�ma�jedynego
właściwego�rozwiązania�na
szczęśliwe�życie.�Musisz
nabrać�dystansu�do�otacza-
jących�Cię�osób.�

Wodnik 21.01-19.02
Nie�zabraknie�Ci�wigoru�i
siły.�Choć�z�niepewnością
spoglądasz�w�przyszłość�to
nie�masz�powodów�do
zmartwień.

Ryby 20.02-20.03
Na�początku�wpadnie�ci�lu-
kratywne�zajęcie.�Twoim
towarzyszom�także�roz-
błysną�oczy�z�radości.
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