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temp. 21°C |14°C
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temp. 22°C |10°C
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temp. 17°C |7°C
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temp. 13°C |4°C  ❂

Sobota, 04 Maja
temp. 19°C |9°C ❂
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Największy nakład
w Gliwicach rozdawany do ręki

W ubiegły poniedziałek na teren stadionu XX-lecia wjechał ciężki sprzęt. Wykonawca, Mirbud S.A ma 27

miesięcy na budowę nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, gliwi-

czanie będą mogli podziwiać PODIUM w połowie 2015 roku. Na powierzchni użytkowej obiektu przekra-

czającej 56 tys. m2 zaplanowano dwie hale. Główna – w zależności od rodzaju imprez – powinna pomieścić

na trybunach i płycie maksymalnie 15 tys. widzów, a mniejsza – do 3 tys. osób. Jak zapewniają władze

miasta, nowy obiekt to również nowe miejsca pracy, szansa na międzynarodową promocję miasta i regionu,

oraz korzystny wpływ na lokalną koniunkturę. 
➽ str ❻

Ruszyła
budowa
PODIUM



Spowodowane jest to, niestety,
wypalaniem traw i pozostałości
roślinnych. Obszary zeszłorocz-
nej wysuszonej roślinności, która
ze względu na występujące
w tym czasie okresy wegetacji
stanowi doskonałe podłoże palne,
co w zestawieniu z dużą aktyw-
nością czynnika ludzkiego w tym
sektorze, skutkuje gwałtownym
wzrostem pożarów. Za ponad
94% przyczyn ich powstania od-
powiedzialny jest człowiek, nadal
bowiem od pokoleń wśród wielu
rolników panuje przekonanie,
że spalenie trawy spowoduje
szybszy i bujniejszy odrost mło-
dej trawy, a tym samym przy-
niesie korzyści ekonomiczne.
Nic bardziej błędnego.

Podczas pożaru powstaje
duże zadymienie, które jest
szczególnie groźne dla osób
przebywających w bezpośred-
nim sąsiedztwie miejsca zda-
rzenia, z uwagi na możliwość
zaczadzenia. Powoduje ponadto
zmniejszenie widoczności na
drogach, co może prowadzić
do powstania groźnych w skut-
kach kolizji i wypadków drogo-
wych. Są to pożary długotrwałe
(nawet do kilku miesięcy) i wy-
jątkowo trudne do ugaszenia.
Ponadto, w przypadku, gdy
zwykła łąka po pożarze regene-
ruje się przez kilka lat, to po-
kłady torfu potrzebują na to kil-
ku tysięcy lat. Trzeba pamiętać,
że po zimie trawy są wysuszone
i palą się bardzo szybko. W roz-
przestrzenianiu ognia pomagają
także powiewy wiatru. W przy-
padku gwałtownej zmiany jego
kierunku, pożary bardzo często
wymykają się spod kontroli 
i przenoszą na pobliskie lasy 
i zabudowania. Niejednokrotnie
w takich pożarach ludzie tracą
dobytek całego życia. Występuje
również bezpośrednie zagroże-
nie dla zdrowia i życia ludzi. 

Co roku w pożarach wywoła-
nych wypalaniem traw giną
ludzie, w tym podpalacze,
przypadkowe osoby
i walczący z ogniem strażacy.

Wypalanie traw to także bardzo
duże zagrożenie dla lasów.
Z uwagi na znaczne zalesienie
niektórych województw, tereny
upraw rolniczych i leśnych dość
często ze sobą sąsiadują, a cza-
sami wręcz przenikają się. Ogień
z nieużytków niejednokrotnie
przenosi się na obszary leśne,

niszcząc bezpowrotnie bezcenne
drzewostany, które po pożarze
odradzają się przez wiele dzie-
siątek lat. Strażacy zaangażowani
w akcję gaszenia pożarów traw,
łąk i nieużytków, w tym samym
czasie mogą być potrzebni do
ratowania życia i mienia ludz-
kiego w innym miejscu. Może
się zdarzyć, że przez lekkomyśl-
ność ludzi nie dojadą z pomocą
na czas tam, gdzie będą napraw-
dę niezbędni.

W płomieniach lub na skutek
podwyższonej temperatury ginie
wiele pożytecznych zwierząt krę-
gowych: płazy (żaby, ropuchy,

jaszczurki), ssaki (krety ryjówki,

jeże, zające, lisy, borsuki, kuny,

nornice, badylarki, ryjówki

i inne drobne gryzonie). 
Przy wypalaniu giną mrówki.
Jedna ich kolonia może zniszczyć
do 4 milionów szkodliwych owa-
dów rocznie. Mrówki zjadając
resztki roślinne i zwierzęce ułat-
wiają rozkład masy organicznej
oraz wzbogacają warstwę pró-
chnicy, „przewietrzają” glebę.
Podobnymi sprzymierzeńcami
w walce ze szkodnikami są bied-
ronki, zjadające mszyce. 

Ogień uśmierca wiele poży-
tecznych zwierząt bezkręgowych,
m.in. dżdżownice (które mają

pozytywny wpływ na strukturę

gleby i jej właściwości), pająki,
wije, owady (drapieżne i paso-

żytnicze). Pożary traw niszczą
rodzimą faunę i florę. 

Prosimy o rozwagę i niewy-
palanie traw i to nie tylko ze
względu na własne bezpieczeń-
stwo. Wystarczy nagły podmuch
wiatru, bądź zmiana jego kie-
runku, by zapanowanie nad
ogniem było niemożliwe. Cier-
pią na tym także zwierzęta.
W bezpośrednim zagrożeniu są
również budynki i lasy. Wypa-
lanie traw może skończyć się
tragicznie!

w Gliwicach
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Z praktycznego punktu widzenia
wygląda to następująco. Poli-
cjant przyjmuje zgłoszenie
o naruszeniu prawa. Już na
miejscu funkcjonariusze wstęp-
nie oceniają stan trzeźwości po-
szkodowanego oraz określają
jego ewentualne obrażenia. Gdy
osoba jest wystarczająco komu-
nikatywna, wysłuchują jej relacji,
potem ustalają sprawców. Pa-
miętajmy, że życie i zdrowie
ludzkie to wartości najcenniej-
sze. Dlatego zawsze podlegają
prawnej ochronie.

Poniżej wyjaśniamy cztery pojęcia

z kodeksu karnego.

Naruszenie nietykalności

cielesnej

Często spotykana sytuacja:
sprawca zadaje cios, np. policz-
kuje pokrzywdzonego. Jeśli brak
obrażeń, czyn ten jest co naj-
mniej naruszeniem nietykalno-
ści cielesnej. Sprawcy grozi wte-
dy kara grzywny, ograniczenia
wolności lub pozbawienia wol-
ności do 1 roku. Ponieważ na-
ruszenie nietykalności ścigane
jest z oskarżenia prywatnego,
inicjatywa spoczywa w rękach
pokrzywdzonego. Policja udzieli
tylko sądowi informacji zebra-
nych w czasie interwencji.

Spowodowanie uszczerbku na

zdrowiu

Oceny w tym przypadku do-
konuje biegły lekarz sądowy.
Średni uszczerbek polega na
naruszeniu czynności narządu
ciała lub rozstroju zdrowia, które
trwają dłużej niż 7 dni, lekki to

naruszenie lub rozstrój trwały,
nie dłużej niż 7 dni .

Podstawę odpowiedzialności
karnej sprawcy stanowi ustale-
nie, czy zaburzenia w normal-
nym funkcjonowaniu narządu
ciała lub organizmu poszkodo-
wanego trwały dłużej niż 7 dni
czy krócej. Nie ma to nic wspól-
nego z długością zwolnienia le-
karskiego!
Po ustaleniu naruszenia czyn-
ności narządów ciała na okres
powyżej 7 dni policja wszczyna
dochodzenie z urzędu. Sprawcę
czeka proces i wyrok karny.

Pobicie

Art. 158. kk mówi, że pobicie
to napaść przynajmniej dwóch
osób na inną osobę. Charakte-
rystyczna cecha: strona atako-
wana broni się przed atakiem,
nie dąży jednak do starcia.

Bójka

Udział w bójce to uczestni-
czenie w starciu przynajmniej
3 osób, z których każda jest jed-
nocześnie i napastnikiem, i na-
padniętym.

Przestępstwa pobicia i bójki
ścigane są z urzędu, zagrożone
karą pozbawienia wolności do
lat 3. W przypadku, gdy ich na-
stępstwem jest ciężki uszczerbek
na zdrowiu (pozbawienie czło-
wieka słuchu, wzroku, mowy,
zdolności płodzenia lub inne
ciężkie kalectwo), sprawca pod-
lega karze pozbawienia wolności
od 6 miesięcy do lat 8. Gdy na-
stępstwem jest śmierć, karę
określono w przedziale od roku
do 10 lat.

Oficer prasowy gliwickiej
Komendy Policji

Jedno z pytań kiero-

wanych do policjan-

tów brzmi: czy od

osoby nietrzeźwej,

której nietykalność

została naruszona,

policja przyjmie zgło-

szenie? Odpowiedź

brzmi: tak.

Policja
przyjmie
zgłoszenie
od�nietrzeźwego?

kom. Marek�Słomski

Rzecznik Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej

mł. bryg. Dariusz Mrówka

śmierć 
zwierząt, ludzi
i roślin

ZTĄ
ULOTKĄ

5%
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w Gliwicach

R
ocznica uchwale-
nia konstytucji jak
co roku będzie
okazją do manifes-

towania patriotyzmu. W pro-
gramie miejskich obchodów
przewidziano mszę za Ojczyz-
nę w gliwickiej Katedrze i uro-
czystości z udziałem pocztów
sztandarowych, wojskowej
kompanii honorowej i orkies-
try dętej KWK Sośnica-Ma-
koszowy, które w tym roku
odbędą się na placu Mickie-
wicza.

Zapraszamy również na pełen

atrakcji festyn rycerski „Dwór
Piastowskiego Księcia”, który roz-
pocznie się bezpośrednio po ofi-
cjalnej części uroczystości. Skwer
Bottrop (obok Szkoły Muzycznej)
zmieni się na kilka godzin w obo-
zowisko średniowiecznego wiel-
moży z ozdobnymi namiotami,
tronem legendarnego Popiela i
straganami historycznych rze-
mieślników. 
Na terenie obozu będzie można
zobaczyć pokazy inscenizujące
średniowieczne życie, średnio-

wieczną zbrojownię, warsztat tka-
nia na bardzie oraz stanowisko
wiedźmy – znachorki, wróżbitki
wtajemniczającej w arkana śred-
niowiecznej magii. Średniowiecz-
ny mincerz wybije monetę, skór-
nik pomoże przymierzyć skórzany
pancerz, rogownik zagra z Wami
w średniowieczne warcaby, a
wiedźma przygotuje podpłomyki
z miodem.

Program festynu  obejmuje
pokazy walk, rzemiosł, konkur-
sów rycerskich, gier i zabaw
średniowiecznych ( prowadzo-
nych przez rycerza – konfe-

ransjera). Walki posiadają bo-
gatą narrację, a ich fabuła na-
wiązuje do starodawnych le-
gend oraz wydarzeń historycz-
nych z dziejów Polski. Dodat-
kową atrakcję stanowią pokazy
gry na średniowiecznych in-
strumentach słowiańskich.

Po zapoznaniu się z życiem
obozu piastowskiego rozpocz-
nie  się blok konkursowy (strze-
lanie z łuku, kuszy, miotanie
toporem  i oszczepem).  Dla
zwycięzców przygotowane będą

nagrody (monety historyczne).
Po zakończeniu konkursów roz-
poczną się pokazy walk.
Po prezentacji  walk, kolejny
blok konkursowy (nauka fech-
tunku, ścinanie głów kapusty,
walki na miękkie poduchy etc.)

W odpowiednim czasie przy-
gotowany będzie specjalny po-
kaz walk w kręgu. Pomiędzy
walkami i konkursami publicz-
ność zapraszana będzie do obo-
zowiska, gdzie w sposób stały
prezentowane będą wymienio-
ne wyżej atrakcje.

Po emocjach związanych

z podróżą w czasy średniowie-
cza zapraszamy na Koncert
Gliwickiej� Orkiestry� Ka-
meralnej w siedzibie Sceny
Bajka – Kina Amok. Jej  mu-
zycy i soliści: Andrzej Olewiński
(gitara klasyczna), Rafał Grzą-
ka (akordeon/bandoneon), Je-
rzy Sojka (flet), pod batutą An-
drzeja�Rosóła zabiorą nas w
nastrojową muzyczną podróż
wypełnioną dziełami wielkich
mistrzów. Bilety w cenie 1 zł
do nabycia w kasie kina.

Patriotycznie,�historycznie,�rodzinnie
i�przy�dźwiękach�muzyki�klasycznej

3 maja w Gliwicach

–�tak�będą�wyglądać�tegoroczne
obchody�Święta�Narodowego�3�Maja.

✁
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Do dyżurnego Straży Miejskiej
wpływa coraz więcej zgłoszeń
dotyczących naprawy pojazdów
silnikowych na osiedlowych par-
kingach oraz ich mycia przed
blokami. Okazuje się, że wspo-
minane czynności są niezgodne
z prawem. Przepisy w tym za-

kresie reguluje uchwała Rady
Miejskiej z 2012 roku mówiąca
o utrzymaniu czystości i porząd-
ku na terenie miasta Gliwice.

Według prawa mycie pojaz-
dów samochodowych poza myj-
niami i naprawa pojazdów poza
warsztatami naprawczymi mogą

być wykonywane tylko w wyjąt-
kowych okolicznościach.
Mycie pojazdu może odbywać
się wyłącznie na utwardzonej
powierzchni, a powstające ścieki
muszą być odprowadzone do
kanalizacji sanitarnej lub gro-
madzone w zbiorniku bezodpły-
wowym. Powstające ścieki nie
mogą być odprowadzane bez-
pośrednio do kanalizacji deszczo-
wej, ziemi lub cieków i zbiorni-
ków wodnych. Grozi to zatru-
ciem środowiska przez często
niebezpieczne chemikalia. 

Oczywiście dopuszcza się do-
raźne naprawy związane z bie-
żącą eksploatacją pojazdu w ob-

rębie nieruchomości, jeżeli czyn-
ności te nie powodują zanie-
czyszczenia wód oraz gleby. Mo-
żemy sobie również pozwolić na
majsterkowanie poza terenem
nieruchomości w przypadku uza-
sadnionych napraw spowodo-
wanych awarią pojazdu unie-
możliwiającą kontynuowanie
jazdy. Za niestosowanie się do
wspomnianych przepisów grozi
mandat w kwocie nawet do 500
złotych!

w Gliwicach
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Na gliwickich ulicach pojawili
się „specjaliści” od samochodowego spa

Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gli-
wice nr SO.5311.10.2013 z dn. 22.03.2013 r.
Stowarzyszenie „Cała Naprzód” z siedzibą w
Gliwicach informuje o wynikach zbiórki pub-
licznej prowadzonej w dn. 25.03.13 r. –
13.04.13 r. w Gliwicach. Suma zebranych
ofiar: 5825,65 zł. Koszta przeprowadzenia
zbiórki: 0 zł. Dochód: 5825,65 zł. 4660,52 zł
(80% zebranych środków) zostało przezna-
czonych na działalność charytatywną na
rzecz osób niepełnosprawnych, a 1165,13 zł
(20% zebranych środków) na organizację na-
stępnej imprezy charytatywnej.

Nawet�500zł�kary

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

31.05.2013.
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OGŁOSZENIE
Poszukujemy osób do rozdawania gazety

Tydzień w Gliwicach

Zainteresowanych prosimy o kontakt 
telefoniczny lub mailowy.

Telefon: 323 325 096
e-mail: sekretarz@dzisiajwgliwicach.pl

O G Ł O S Z E N I E  W Y D AW C Y

O G Ł O S Z E N I E

Rzecznik prasowy Straży
Miejskiej w Gliwicach

Marcin Kuczkowski

Większość dużych skrzyżowań
oblegają pomywacze, którzy ter-
roryzują kierowców. Stary spo-
sób na wyłudzenie pieniędzy
sprawdza się doskonale, gdyż
właściciele boją się ewentualnego
uszkodzenia auta. Czym jest 10
zł w zamian za utratę lusterka
czy rysę na lakierze? Niestety,
takie podejście sprawia, że po-
mywacze stają się coraz bardziej
nachalni. 

Pomimo wszelkich protestów,
na szybę trafia brudna szmata
czy gąbka, nasączona pomyjami.
Oczywiście zmiana świateł na
zielone nie oznacza końca usługi,
co utrudnia płynność ruchu. Co
ważne, każdy nieproszony gość
na drodze stanowi poważne za-

grożenie. Szczególnie, gdy po-
mywacze wchodzą na jezdnię,
biegają między ruszającymi sa-
mochodami. Na wszelkie oznaki
irytacji nie pozostają dłużni, dla-
tego w oczekiwaniu na zielone
światło, możemy posłuchać „fi-
lozoficznych rozważań” na temat
kondycji psychicznej stojących
w korku kierowców. 

Policja codziennie otrzymuje
liczne zgłoszenia.—Oczywiście
policjanci reagują na każdy
taki sygnał. Jeśli mają do czy-
nienia z osobą dorosłą w rozu-
mieniu prawa, wtedy mogą
nałożyć mandat. Kary dotyczą
najczęściej stwarzania niebez-
pieczeństwa w ruchu drogo-
wym lub przejście w miejscu

niedozwolonym. - przekazuje
komisarz Marek�Słomski, ofi-
cer prasowy policji. Najlepszym
rozwiązaniem jest zgłaszanie
takich przypadków policji –
dodaje. Wiadomo jednak, że
nawet po wizycie mundurowych,
pracujący „bezrobotni” szybko
wracają na pozycje startowe, by
po chwili dalej męczyć właścicieli
samochodów. Na szczęście ze
statystyk policji wynika, że od
kilkunastu lat nie zanotowano
przypadku uszkodzenia pojazdu
przez osoby wyłudzające pie-
niądze na skrzyżowaniach. Je-
dynym rozwiązaniem uciążli-
wego problemu jest konsek-
wentne odmawianie pomywa-
czom i zachowanie ostrożności. 

Mycie�auta�przed�blokiem.



w Gliwicach

4 maja nikogo nie powinien

dziwić widok niezidentyfiko-

wanego obiektu latającego.

Właśnie w tym dniu o go-
dzinie 11.00 z gliwickiego lot-
niska wystartuje balon stratos-
feryczny! To próba pobicia re-
kordu świata w wysokości lotu.
Do tej pory udało się osiągnąć
pułap 44.3 km n.p.m. Lot zo-
stanie dokładnie udokumen-
towany za pomocą nadajnika,
przesyłającego informacje
w czasie rzeczywistym. Kon-
struktorzy będą mogli kontro-
lować aktualną pozycję wyna-
lazku. Dowiedzą się także jaka
temperatura panuje wewnątrz
kapsuły lub jaką wysokość
osiągnął balon. Misja badawcza
nosi nazwę SEBA-1, czyli Stra-

tosferyczny Eksperymentalny
Balon Amatorski.

Twórcy będą musieli zmie-
rzyć się ze sporymi wyzwania-
mi. Temperatura na rekordo-
wych wysokościach wynosi na-
wet -70 stopni Celsjusza, a w
około panuje praktycznie kos-
miczna próżnia.  Metoda lotów
kosmicznych z wykorzystaniem
balonów ma przed sobą świet-
laną przyszłość. Szczególnie
dlatego, że koszty takiej misji
są sześciokrotnie tańsze niż np.
wysłanie ładunków na orbitę
okołoziemską. Lateksowy balon
zostanie wypełniony wodorem.
Jego rozmiar będzie się zmie-
niał wraz ze zmianą ciśnienia.
W ostatniej fazie osiągnie śred-
nicę ponad 20 metrów! 

W czerwcu ubiegłego roku uli-

cami naszego miast jeździł nie-

typowy pojazd.

Wyposażony w liczne kamery,
fotografował każdy centymetr
miejskiej przestrzeni. Okazało
się, że powstający wirtualny
spacer to zasługa Google, który
włączył Gliwice do aplikacji
Maps Street View. Samochód
Google został wyposażony

w 15 obiektywów i czujniki ru-
chu określające pozycję pojaz-
du. Stworzone zdjęcia panora-
miczne tworzą dokładny trój-
wymiarowy obraz miasta. Dzię-
ki temu każda osoba na świecie
będzie mogła zobaczyć Gliwice
z perspektywy przechodnia, nie
ruszając się sprzed monitora!
Efekty prac możemy już po-
dziwiać na stronie Google Maps
Street View. 

Gliwiczanie

w Google Maps Street View

Po wygranych wyborach sa-

morządowych, przez niemal

2,5 roku Radą Miejską rzą-

dziła Platforma.

Coś jednak pękło. Zaczęło się
od zmiany na stanowisku prze-
wodniczącego gliwickiego koła
PO. Poseł Andrzej Gałażewski
zrezygnował. 

(...) około 40% jej członków,
to sieroty po Zygmuncie Fran-
kiewiczu, oczekujące jego po-
wrotu na białym koniu. (...)
Zdając sobie sprawę z sytuacji
ustąpiłem z funkcji przewod-
niczącego koła terytorialnego
[PO] (...) Tak komentował swo-
ją decyzję na łamach jednej

z lokalnych gazet.
Zaczęły się zmiany w Radzie
Miejskiej. Ze stołkiem zastępcy
przewodniczącego pożegnał się
Kajetan Gornig (PO).

Jego miejsce zajęła Krystyna
Sowa (Koalicja dla Gliwic Zyg-
munta Frankiewicza). Sowa za-
stąpiła także dotychczasową
przewodniczącą Komisji Edu-
kacji, Kultury i Sportu, Joannę
Karwetę (PO). Michał Jaśniok
(Koalicja) przejął od Marka Ko-
pały (PiS) fotel przewodniczą-
cego Komisji Statutowej. 

Prawdopodobnie już niedługo
kolejne zmiany.

Zmiana warty w gliwickiej polityce?

Platforma traci

lecą w kosmos

Gliwice

R E K L A M A

Biuro Reklamy i Ogłoszeń

reklama@dzisiajwgliwicach.pl

✆ 884 995 996

884 998 991

Legia do spotkania z Piastem przystępo-
wała w roli bezdyskusyjnego faworyta.

Pierwsza odsłona sobotniego meczu
wskazywała, że goście nie będą mieli
łatwego zadania. Gliwiczanie nie zosta-
wiali dużo miejsca rywalom, mądrze
prowadząc grę obronną. Gracze Mar-
cina Brosza potrafili również przejmo-
wać inicjatywę na boisku, choć nie
przekładało się to na liczbę sytuacji
bramkowych. Legia starała się atako-
wać, jednak brakowało jej dokładności

w wykańczaniu ofensywnych akcji.
Pierwsza, dobra połowa w wykonaniu
niebiesko-czerwonych dawała nadzieję
na uzyskanie korzystnego rezultatu
w sobotnim pojedynku.

W drugiej części „Wojskowi” zyskali
niewielką przewagę, która rosła w miarę
upływu kolejnych minut, aczkolwiek
dobrze przygotowane taktycznie „Pias-
tunki” nie pozwalały na zbyt wiele war-
szawskiej ekipie. Pewnie funkcjonująca
defensywa i bezbłędny Trela spowodo-

wały, że stołeczny zespół nie potrafił
trafić do siatki gospodarzy. Końcówka
meczu to szaleńcze ataki Legii, które gli-
wiczanie wytrwali, utrzymując bez-
bramkowy remis do ostatniego gwizdka
arbitra.

Po zakończeniu starcia, gliwiccy piłkarze
otrzymali od publiczności owację na
stojąco.

„Bezbramkowe
zwycięstwo”

źródło: piast-gliwice.eu
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Gliwice, Pszczyńska 315 - Centrum Handlowe Europa Centralna

Tradycyjne, analogowe odbior-
niki telewizyjne nie są zdolne
do odbioru emisji cyfrowych.
Dlatego, aby bezproblemowo
wkroczyć w epokę cyfrową ko-
nieczne jest zastosowanie jed-
nego z dwóch rozwiązań:
■ dołączenie do analogowego

odbiornika telewizyjnego od-
powiedniego urządzenia
umożliwiającego odbiór syg-
nału cyfrowego zwanego set-
top-boxem (STB) lub popu-
larnie dekoderem,
■wymiana analogowego od-

biornika na cyfrowy.

Odbiorcy nie są więc zmuszeni
do całkowitej wymiany posia-
danego sprzętu, gdyż do od-
bioru telewizji cyfrowej może
być wykorzystany tradycyjny
odbiornik telewizyjny wzboga-
cony o specjalny zewnętrzny
dekoder. 

Niestety, wraz z nadejściem
zmian pojawia się coraz więcej
oszustów, którzy proponują
wspomniane urządzenia po
znacznie zawyżonej cenie. Po-
licja apeluje o rozwagę i dodaje,
że nowy dekoder, czy antenę
można już kupić za kilkadziesiąt

złotych w sprawdzonych skle-
pach RTV. Ofiarami nieuczci-
wych handlarzy padają głównie
osoby starsze. Warto pamiętać,
aby zaopatrzyć się w odpowied-
ni dekoder u doświadczonych
sprzedawców, którzy z pewno-
ścią udzielą fachowej pomocy
w tej dziedzinie.

Skorzystaliśmy z okazji
i sprawdziliśmy co oferuje nam
nowo otwarty market SATURN
na terenie Europy Centralnej.
Miłym zaskoczeniem okazał się
ogromny wybór modeli tunerów
do odbioru naziemnej telewizji
cyfrowej. Warto dodać, że
wszystkie produkty, oferowane
w bardzo przystępnych cenach,
umożliwiają odbiór sygnału cyf-
rowego na telewizorach star-
szego typu. 

W nowym markecie SATURN,

mieszczącym się na terenie Cen-

trum Handlowego „Europa Cen-

tralna”,  Kierownik Działu RTV

Marek Wowkostryl tak opisuje

możliwości nowinek technolo-

gicznych.  

■ każdy oferowany przez nas
model posiada co najmniej
dwa złącza: cyfrowe HDMI
do podłączenia do telewizora

nowszej generacji, oraz ana-
logowe Euro (Scart) do pod-
łączenia do telewizora starszej
generacji (również do telewi-
zora kineskopowego). Każdy
tuner posiada także w zesta-
wie pilot. Wszystkie modele
obsługują EPG, czyli cyfrowy
przewodnik po programach,
nadawany razem z sygnałem
telewizyjnym i wszystkie po-
siadają menu w języku pol-
skim. Nie lada gratką dla po-
szukujących dekodera jest

oferta specjalna
marketu SATURN
Tuner TV MANTA
DVBT011 za je-
dyne 89,99 zł.

A oferta dla klientów, którzy

teraz właśnie podjęli decyzję

o zakupie nowego telewizora?

■ proszę się rozejrzeć, –„od
reki” dostępnych jest u nas
ponad 100 modeli telewizo-
rów o przekątnych od 19 do
84 cali w cenach od 599 do
79 999 zł. i zapewniam –nie
ma takiej drugiej oferty w
Gliwicach.
Każdy model telewizora
dostępny w markecie SA-
TURN jest przystosowany
do odbioru naziemnej te-
lewizji cyfrowej DVB-T.

Mamy  wszystkie modele ofe-
rowane w Polsce przez takich
producentów jak LG, Pana-
sonic, Samsung, Sharp, Sony
czy Toshiba. Dodatkowo kil-
kanaście modeli marek włas-
nych – OK i PEAQ.

Rzeczywiście ogromny wybór,

jak z tym wszystkim sobie po-

radzić?, my już czujemy się za-

gubieni (śmiech) co wybrać? 

■personel sklepu jest do pań-
stwa dyspozycji i nie pozwoli
na „zagubienie” (śmiech), to
bardzo dobrze przygotowani
pracownicy o dużej wiedzy
technicznej. Doskonale dora-
dzą, większość z nich to fas-
cynaci wszystkich nowinek
telewizyjnych – zapewnia 
Marek�Wowkostryl
i dodaje — nasz gliwicki SA-
TURN zapewnia możliwość
zakupu dodatkowych usług,
(przedłużenie gwarancji, do-
stawę do domu, montaż i stro-
jenie w domu) oraz akcesoriów
(uchwyty, przewody, dodat-
kowe piloty).

Gliwice, Pszczyńska 315 Gliwice, Pszczyńska 315 Gliwice, Pszczyńska 315
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Chcesz oglądać telewizję? 
Musisz to mieć!

Ostatnia chwila na zakup telewizora cyfrowego lub dekodera

20 maja 2013r. zostanie wyłączony sygnał naziemnej telewizji analogowej  

z centralnej części naszego województwa
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Przystanek autobusowy
na terenie Europy Centralnej

Zakupy w sercu Europy

Zakupy w sercu Europy

Zakupy w sercu Europy

Rozkład jazdy darmowych autobusów
CH Europa Centralna

Odjazdy od poniedz  do  op  i dni y  od p a y  en a  y

Odjazdy  sobo i niedz  op  i dni y  od p a y  en a  y

C.H. Europa Centralna 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40 21:40
G i i e GWSP 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48 20:48 21:48
G i i e Komag 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50
G i i e W o a s a 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:53 18:53 19:53 20:53 21:53
Gliwice Plac Piastów 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:56 18:56 19:56 20:56 21:56

Gliwice Plac Piastów 09:10 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
G i i e D o o a 09:12 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02
G i i e Mi o o s a 09:14 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04
G i i e Komag 09:17 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07
G i i e GWSP 09:20 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10
C.H. Europa Centralna 09:28 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18

Gliwice Plac Piastów 08:10 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
G i i e D o o a 08:13 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:02 18:02 19:02 20:02
G i i e Mi o o s a 08:16 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:04 18:04 19:04 20:04
G i i e Komag 08:19 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:07 18:07 19:07 20:07
G i i e GWSP 08:22 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:10 18:10 19:10 20:10
C.H. Europa Centralna 08:30 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:18 18:18 19:18 20:18

C.H. Europa Centralna 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40
G i i e GWSP 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48 20:48
G i i e Komag 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50
G i i e W o a s a 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 20:53
Gliwice Plac Piastów 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 20:56

Zabrze Goethego 09:00 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50
Zab ze Szpi a 09:03 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53
Zab ze Ko i  . J zefa 09:07 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57
Zab ze Os. Wyz o enia 09:09 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59
So ni a Ap e a 09:13 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03
So ni a Mos 09:15 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05
C.H. Europa Centralna 09:23 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13

Zabrze Goethego 08:00 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50
Zab ze Szpi a 08:03 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53
Zab ze Ko i  . J zefa 08:07 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57
Zab ze Os. Wyz o enia 08:09 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59
So ni a Ap e a 08:13 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03
So ni a Mos 08:15 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05
C.H. Europa Centralna 08:24 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:13 18:13 19:13 20:13

Odjazdy  sobo i niedz  op  i dni y  od p a y  en a  y

: Zabrze

: Gliwice

C.H. Europa Centralna 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:26 18:26 19:26 20:26 21:35
So ni a Mos 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:34 21:43
So ni a Ap e a 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36 21:45
Zab ze Os. Wyz o enia 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 20:41 21:50
Zab ze Ko i  . J zefa 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43 21:52
Zab ze Szpi a 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 20:47 21:56
Zabrze Goethego 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:59
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Gliwice, Pszczyńska 315 - Centrum Handlowe Europa Centralna

Rozkład jazdy darmowych autobusów linii CH Europa Centralna

kierunek Gliwice

kierunek Zabrze

Gliwice, ul. Pszczyńska

Ruszaj
do SATURNA
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Blisko 11,6 mln zł zarezerwowano w tegorocznym
budżecie miejskim na ocieplenie i remont bądź
kontynuację tego typu prac przy 10 budynkach
oświatowych. Począwszy od 2004 roku, zmoder-
nizowano ich już 53. Ogólna wartość tych inwestycji
zamknęła się w kwocie 72 376 628 zł. 

Tegoroczne plany oświatowych termomodernizacji
obejmują siedziby: 

● Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 (ul. Płocka
16 – tam roboty budowlane prowadzi już wyłoniona
w ubiegłorocznym przetargu firma Usługi Inży-
niersko - Budowlane BUDMISTRZ Piotr Górski z
Kędzierzyna-Koźla),

● Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 (ul. Gomułki
16a), Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych
nr 7 (ul. Gierymskiego 7),

● Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (ul. Jasna 31), 
● Zespołu Szkół Samochodowych (ul. Kilińskiego

24A – wykonanie dokumentacji projektowej), 
● Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (ul. Fiołkowa

24),
● Przedszkola Miejskiego nr 25 (ul. Rydygiera 10), 
● Przedszkola Miejskiego nr 22 (ul. Żeromskiego

26),
● Przedszkola Miejskiego nr 33 (ul. Wiślana 12),
● Przedszkola Miejskiego nr 42 (ul. Młodopolska 4).

Jak informuje Wydział Inwestycji i Remontów UM,
najszybciej prace będą mogły się rozpocząć przy
ocieplaniu przedszkoli miejskich nr 22 i 25. Orienta-
cyjny termin rozpoczęcia robót przypada na lipiec
2013 r. Zakres prac ma być dość szeroki – obejmie
m.in. wymianę okien, drzwi i instalacji centralnego
ogrzewania, docieplenie ścian i dachów. Przy sprzy-
jających okolicznościach roboty powinny się zakończyć
w listopadzie tego roku. Dokumentację projektową
dla termomodernizacji 
siedzib przedszkoli miejskich nr 33 i 42 oraz Mło-
dzieżowego Ośrodka Socjoterapii przygotuje wyłoniona
w styczniowym przetargu Pracownia Projektowa
Paweł Jabłoński z Bielska-Białej. łączny koszt tej
usługi – zgodnie z podpisaną umową – wyniesie
49,9 tys. zł. Następne postępowanie przetargowe w
celu wyłonienia projektanta kolejnego zadania ter-
momodernizacyjnego w 2013 r., tj. Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 13, zostanie niebawem ogło-
szone. Po opracowaniu dokumentacji zostanie wybrany
wykonawca robót. Na tym nie kończą się zamierzenia
inwestycyjne w gliwickiej oświacie. W kolejnych
latach trzeba bowiem 
ocieplić jeszcze budynki czterech przedszkoli miejskich,
czterech podstawówek oraz siedzibę Zespołu Szkół
Zawodowych Specjalnych.

Plany termomodernizacji w 2014 roku obejmują sie-
dziby przedszkoli nr 18 i nr 34, szkół podstawowych
nr 3 i nr 11 oraz wspomnianego Zespołu Szkół Zawo-
dowych Specjalnych. Warto dodać, że prace przy
ZSZS będą kontynuowane jeszcze w 2015 roku.
Wtedy też przewidziano początek dwuletnich ter-
momodernizacji siedzib przedszkoli miejskich nr 4 i
43. W 2016 i 2017 roku zaplanowano jeszcze prace
przy budynku SP nr 29. 

Nowe
inwestycje
w�gliwickich
szkołach

—dostajemy tyle,
ile sami dajemy

23 kwietnia w siedzibie pla-
cówki odbył się uroczysty kon-
cert. Gospodarzy zaszczycili
swoją obecnością przedsta-
wiciele władz samorządo-
wych, urzędu miasta, orga-
nizacji pozarządowych oraz
długoletni przyjaciele szkoły.
Celem koncertu było ukazanie
sposobów funkcjonowania
i problemów uczniów z dys-
funkcjami rozwojowymi,
zwiększenie świadomości
publicznej o potrzebach osób
niepełnosprawnych w róż-
nych aspektach życia społecz-
nego oraz promowanie po-
staw tolerancji i zrozumienia. 

W prezentacji multimedialnej
organizatorzy spotkania
przedstawili krótką charak-
terystykę różnorodnych nie-
pełnosprawności występują-
cych u uczniów oraz kon-
struktywne sposoby reago-
wania na tzw. zachowania
trudne, podkreślając jedno-

cześnie, że litość, którą tak
często okazujemy niepełnos-
prawnym jest tym, czego oni
najmniej potrzebują. 

W części artystycznej ucznio-
wie Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących Specjalnych Nr
7 zaprezentowali swoje umie-
jętności wokalne, aktorskie
i taneczne.

Barwne widowisko teatralne
pt: „Ciepłe i puchate” wpro-
wadziło widzów w chwilę za-
dumy i refleksji nad własnym
życiem i swoim postępowa-
niem, przypominając, że „do-
stajemy tyle, ile sami dajemy”. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących
Specjalnych Nr 7 w Gliwicach jest
jedną z pierwszych placówek,
które poprzez podejmowane
działania, odpowiedziały na apel
Sejmu zawarty w uchwale
z dnia 7 grudnia 2012 roku 
w sprawie przeciwdziałania wy-
kluczeniu społecznemu osób nie-
pełnosprawnych. 
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Czwartek okazał się bardzo pra-
cowity dla gliwickich strażaków.
Oprócz licznych wezwań do
palących się traw, ogień wy-
buchł na Zatorzu i w Łabę-
dach.

Dzień rozpoczął się od poran-
nego zgłoszenia. Nad ranem o
5.33 doszło do niebezpiecznego
pożaru poddasza. Na miejscu
błyskawicznie pojawiły się 3
wozy gaśnicze. W akcji wzięło
udział 11 strażaków. Ogień po-
jawił się w jednym z budynków

przy ul. Okrzei. Niestety jedna
osoba została poszkodowana,
to prawdopodobnie właściciel
mieszkania. Mężczyzna stał
przy zadymionych oknach roz-
paczliwie prosząc o ratunek.
Na szczęście strażacy pojawili
się na czas. Po udzieleniu po-
mocy, ofiara pożaru została za-
brana przez pogotowie ratun-
kowe. 

Jak przekazał nam Dariusz
Mrówka, rzecznik gliwickiej
Straży Pożarnej, akcja trwała

prawie półtorej godziny. Przy-
czyny pożaru nie są dotąd zna-
ne. Jak zaznaczył to było jedno
z poważniejszych zdarzeń
w ostatnim czasie. 

Niestety, jak się później okazało,
nie było ostatnim tego dnia.
Około godziny 18.00 dyspozy-
tor straży pożarnej otrzymał
zgłoszenie o zadymieniu „bliź-
niaka” przy ul. Fiołkowej w Ła-
będach. Na miejscu błyska-
wicznie pojawiły się 3 zastępy
strażaków. Ogień rozprzestrze-
niał się bardzo szybko. Na szczę-
ście pomimo dramatycznej sy-
tuacji, nikt nie został ranny.
Akcja gaśnicza trwała ponad
dwie godziny. 

Stał�w�oknie,
wzywał�pomocy

22 kwietnia doszło do poważ-
nego wypadku. 12-letnia
dziewczynka została potrąco-
no przez samochód osobowy.
Zdarzenie miało miejsce na

ul. Jana Pawła II. 
Kobieta kierująca fiatem Pan-
da nie zdążyła zatrzymać się
przed oznakowanym przej-
ściem dla pieszych. Policjanci

ustalą dokładne przyczyny
tego wypadku w prowadzo-
nym dochodzeniu. Niestety,
dziewczynka z poważnymi ob-
rażeniami trafiła do szpitala. 

Uwaga�na�pieszych!
Potrąciła�12-latkę

R E K L A M A
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ycąjurt

ptaki
padlino-
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Baran�21.03-20.04
Pozwól wreszcie sobie
pomóc. Z pewnością zasko-
czy Cię zaangażowanie bli-
skich, którzy z wielkim
zapałem pomogą Ci w trud-
nych chwilach.

Byk�21.04-20.05
Pracuj ze spokojnym umy-
słem. Stwórz sobie odpo-
wiedni klimat. Uważaj
jednak by nie poddać się
iluzjom. Zwłaszcza, że masz
skłonność do konfabulacji. 

Bliźnięta�21.05-21.06
Fałszywa ambicja jeszcze ni-
komu nie wyszła na dobre.
Śledź informacje ekono-
miczne z rynków giełdo-
wych. Zasięgnij języka
w kwestiach biznesowych. 

Rak�22.06-22.07
Tak się składa, że optymis-
tom szczęście samo pcha się
do rąk. Ty w tym tygodniu
znajdziesz się grupie wy-
brańców. Twoje posunięcia
okażą się celne.

Lew�23.07-23.08
Pamiętaj, aby walczyć
wyłącznie na argumenty.
Przeciwnika znokautujesz
spokojem i opanowaniem.
Nie broń się przed refor-
mami. Zmiana jest często
czynnikiem rozwoju.

Panna�24.08-22.09
Szykuje się dla ciebie
doskonały tydzień. Wpraw-
dzie nie zabraknie drobnych
potyczek, ale wyjdziesz z
nich zwycięsko. 

Waga�23.09-23.10
Spokój i sielanka to zapo-
wiedź czekającego Cię tygod-
nia. Wszystko idzie zgodnie
z planem, nie pozostaje nic
innego jak rozkoszować się
wiosną. 

Skorpion�24.10-22.11
Na szczęście pod koniec ty-
godnia pożegnasz się na
dobre z częścią trudności.
Już dawno nie uczestniczy-
łeś w wydarzeniach kultural-
nych - nadrób zaległości.

Strzelec�23.11-21.12
Nadal nie możesz rozgryźć
problemu, który spędza Ci
sen z powiek. Zrób krok do
tyłu. Z większej perspektywy
lepiej ocenisz sytuację.

Koziorożec�22.12-20.01
Nie zapomnij o milszych
aspektach życia. Dobrze by
było, by w waszym związku
pojawiła się wiosna. Ożywie-
nie będzie sprzyjać także
spełnieniu zawodowemu. 

Wodnik�21.01-19.02
Jeśli chcesz być partnerem
w dyskusji - nie przerywaj
rozmówcy. Niestety lubisz
mówić i słuchać tylko siebie.
Zmień tę postawę, gdyż w
tym tygodniu czekają cię
ważne spotkania. 

Ryby�20.02-20.03
Zapanuj nad dyscypliną
w firmie. Gdy ty dźwigasz
ciężki balast na grzbiecie
inni się temu tylko przyglą-
dają. Dzięki bystrości umy-
słu masz szansę dostrzec
nawet małe zagrożenia.

 Robert (poniedziałek)

— to człowiek energiczny, dobry
organizator i znawca ludzkiej psy-
chiki. Potrafi obserwować ludzi
i świat. Ma talent kierowniczy, bywa
często trafnym rozjemcą. Z wyglądu
jest osobą przyjazną, która przyciąga
innych i zachęca do kontaktów
i przyjaźni. Chętnie służy i pomaga
innym. Robert jest oddany żonie.

 Jakub (wtorek)

— Mężczyzna obdarzony imieniem
Jakub jest energiczny, dobrze zor-
ganizowany, potrafi wypracować
sobie sposób postępowania oraz pra-
cy. Dzięki tym cechom odnosi suk-
cesy i szybko zdobywa przyjaciół.
Lubi towarzystwo, ma szacunek do
rodziny, bardzo kocha żonę i jest jej
wierny. Jakub to dobry gospodarz,
znakomity mąż i ojciec.

 Aniela (środa)

— tma emocjonalną osobowość.
Przeżywa wszystkie wzloty i upadki.
Nie ma silnej woli, więc łatwo ulega
wpływom. Jest miła, życzliwa dla
drugich. Zazwyczaj kieruje się sercem
niż rozumem. Jej atutami są wrażli-
wość i rzadko spotykany wdzięk
osobisty. Może odnosić sukcesy jako
aktorka.

 Eugeniusz (czwartek)

— to osoba energiczna i wielko-
duszna. Dużo sił poświęca aby żona
była zadowolona, a dzieci były wzo-
rem dla innych.  Ma wielkie marzenia
oraz wielkie ideały, ale wobec obo-
wiązków zawodowych i rodzinnych
trudno mu je realizować. W jego
życiu stale obecna jest tęsknota za
czymś wielkim i nienazwanym.

 Nina (piątek)

— to osoba melancholijna, a jedno-
cześnie nerwowa i pobudliwa. Ma
predyspozycje, aby kierować zarówno
w zawodzie jak i w domu. W pracy
jest bardzo solidna i zawsze pun-
ktualna. Nie lubi lekceważenia obo-
wiązków i kiedy ktoś nie szanuje jej
czasu. Marzy o licznej rodzinie.
Lubi otoczenie mężczyzn, towarzy-
stwo i rozrywki. Przeważnie jest lu-
biana przez innych, ze względy na
swoją sympatyczną osobowość.

 Malwina (sobota)

— to kobieta o gorącym tempera-
mencie. Spontaniczna, żywiołowa
i nieco lekkomyślna. Ma dużo uroku
osobistego, jednak swoimi względami
obdarza tylko mężczyznę, którego
naprawdę pokocha. Nie lubi ordy-
narności i prostactwa. Ceni sobie
rodzinny spokój, lubi wycieczki
i spędzanie czasu na łonie natury. 

 Waldemar (niedziela)

— to mężczyzna inteligentny, sa-
modzielny, niezależny i wygadany.
Ma świetne poczucie humoru, zawsze
błyszczy w towarzystwie, gdzie
wnosi wspaniały nastrój i pogodę
ducha. Dobrze wie czego chce i za-
zwyczaj osiąga to, czego pragnie.
Nie lubi słuchać rad, jest bardzo
uparty. Jego bliscy, których darzy
sympatią i zaufaniem mogą liczyć
na niego w każdej sytuacji.
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Pierwsza osoba, która prześle na adres redakcja@dzisiajwgliwicach.pl zdjęcie rozwiązanej

krzyżówki otrzyma podwójną wejściówkę do klubu Stary Hangar na dowolny sport rakietowy.

Pracowity
weekend.

Zatrzymali 21
bandytów

Tylko w czasie ubiegłego

weekendu, pomiędzy 20 a 21

kwietnia, policjanci gliwickie-

go garnizonu zatrzymali 21

sprawców przestępstw.

Wśród bandytów znaleźli się
czterej ścigani listami gończy-
mi, a także sprawcy kradzieży
z włamaniem, dewastacji mie-
nia, gróźb karalnych, paserzy,
nietrzeźwi kierowcy oraz po-
siadacze narkotyków. 
W sobotnie przedpołudnie 20
kwietnia, w rejonie ul. Cho-
rzowskiej zatrzymano 22-let-
niego sprawcę wymuszenia
rozbójniczego. Mężczyzna
ukradł w sklepie dwie butelki
wódki, po czym uderzył w gło-
wę 59-letniego pracownika.
W niedzielną noc policjanci
z Knurowa ujęli na gorącym
uczynku dwóch mężczyzn, któ-
rzy w Wilczej zniszczyli sa-
mochód marki Ford. Mundu-
rowi zatrzymali także 62-latka,
który próbował sprzedać po-

chodzące z kradzieży laptopy.
Śledczy znaleźli też dwóch
sprawców kradzieży mieszka-
niowej, obaj podejrzani są
mieszkańcami Gliwic, mają
po 22 i 27 lat. Patrole z III
komisariatu ujęły sprawców
umyślnego zniszczenia mienia.
Jeden z nich to 52-latek, który
w śródmieściu zdemolował
mazdę, drugi – mężczyzna 44-
letni, ten wybijał szyby w oknie
jednego mieszkań w rejonie
ul. Błogosławionego Czesława.
W ręce policji wpadło też
dwóch mężczyzn posiadają-
cych narkotyki, 22-letniego
mieszkańca Kurowa oraz 34-
letniego krakowianina. 

W czasie rutynowych kon-
troli ujawniono trzech kierow-
ców, którzy za nic mieli wyroki
zakazujące prowadzenia po-
jazdów mechanicznych. To
mieszkańcy Gliwic w wieku
28, 34 i 35 lat. W grupie pija-
nych kierowców rekordzistą
był 41-latek złapany na ul. Kol-
berga. Mężczyzna jechał re-
naultem, a we krwi miał 2,1
promila! W czasie weekendu
sądy podjęły decyzje o tym-
czasowym aresztowaniu
dwóch podejrzanych. I tak na
3 miesiące do aresztu trafili
34-letni złodziej oraz 32-letni
sprawca rozboju.

0,9 promila
we krwi

i 4 tys. łapówki
W poniedziałek, 22 kwietnia

jeden z mieszkańców Zabrza

próbował policjantowi wręczyć

łapówkę w zamian za odzys-

kanie prawa jazdy. Warto pa-

miętać, że usiłowanie wręczenia

korzyści majątkowej zagrożone

jest karą 8 lat pozbawienia

wolności.

O godzinie 6.40 na autostra-
dzie A1 policjant realizujący
rutynowe działania zatrzymał
kierowcę, który przekroczył
dozwoloną prędkość. Dodat-
kowo okazało się, że 50-letni
zabrzanin znajduje się w stanie
nietrzeźwości. Mężczyzna miał
0,90 promila alkoholu we krwi.
Kierowca chciał nakłonić funk-
cjonariusza, by ten odstąpił
od czynności służbowych i usi-
łował wręczyć mu 1000 złotych.
Po chwili zadeklarował łapów-
kę jeszcze większą, bo aż 4000.
Jednak mundurowy okazał się
niezłomny. Mężczyzna został
zatrzymany i osadzony w po-
licyjnym areszcie. Grozi mu
do 8 lat pozbawienia wolności

Schwytano 
seryjnego 
włamywacza
W ubiegły czwartek po godzi-

nie 22.00 policjanci zatrzymali

seryjnego włamywacza. W krę-

gu jego zainteresowań znaj-

dowały się samochody. Miejs-

cami działania były Szobiszo-

wice i Zatorze.

Modus operandi sprawcy: wy-
bicie szyby kamieniem. 19-
letni mężczyzna bez stałego
miejsca zameldowania kradł
od kilku tygodni. Policjanci
już od kilkunastu dni wiedzieli,
kto jest złodziejem radioodt-
warzaczy i innych pozosta-
wianych w samochodach
przedmiotów. Problem był jed-
nak z ustaleniem miejsca po-
bytu włamywacza. Do czwar-
tku. Po trzech włamaniach, ja-
kich 19-latek dokonał w rejonie
ul. Świętojańskiej, wpadł 
w ręce czekających na niego
stróżów prawa. Podejrzanego
zaskoczono ze skradzionymi
łupami w rejonie ogródków
działkowych, na których ukry-
wał się i pomieszkiwał.. 
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