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Środa, 29 bm.
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temp. 21°C |13°C
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— Oprócz uzyskania stosow-
nych dokumentów, pozwala-
jących na organizację operacji,
w tym czasie przeprowadza-
liśmy liczne ćwiczenia na zwło-
kach. Trenowaliśmy od około
dwóch lat wiele wariantów
transplantacji twarzy w róż-
nych zakresach resekowanych
tkanek. Warto zaznaczyć, że
zabiegi oparte na mikrozes-
poleniach naczyniowych, re-
konstrukcjach nerwów i tka-
nek wykonujemy tak napraw-
dę codzienne. To dla gliwickich
lekarzy chleb powszedni. 

— Oczywiście spodziewaliśmy
się, że będziemy przeprowa-
dzać przeszczep twarzy, lecz
sądziliśmy, że uda się spokojnie
pozyskać dawcę i biorcę. 
Natomiast okazało się, że jest
zbyt mało czasu. To operacja
ratująca życie i w związku
z tym musieliśmy rozwiązać
szereg innych problemów
związanych z zabiegiem i jego
organizacją. Staraliśmy się
przygotować na wszystkie nie-
spodziewane scenariusze tak,
aby nic nas nie zaskoczyło.

Największy nakład
w Gliwicach rozdawany do ręki

dr n. med. Piotr Jędrzejewski,

chirurg szczękowo-twarzowy

dr Maciej Grajek, 
lekarz zespołu rekonstrukcyjnego

Wielki
sukces
Onkologii

O przygotowaniach do operacji pisaliśmy już w sierpniu ubiegłego roku.
Wtedy też po czteroletnich oczekiwaniach gliwiccy chirurdzy pod
kierownictwem prof. Adama Maciejewskiego otrzymali zgodę na wykonywanie
przeszczepów twarzy.

W gliwickim Centrum Onkologii lekarze
dokonali przełomu w światowej
transplantologii.

Dokończenie na str 3

OSTRZEŻENIE: drastyczne zdjęcia

➽ str ➌

Rozmowa z chirurgami biorącymi udział w przeszczepie twarzy.

na portalu

www.dzisiajwgliwicach.pl

Zobacz materiał wideo

http://dzisiajwgliwicach.pl/aktualnosci/item/2815-cudotw%C3%B3rcy-z-gliwic-przeszczepili-twarz-m%C4%99%C5%BCczy%C5%BAnie


Wraz z nadejściem sezonu ro-
werowego, gliwiczanie coraz
częściej zadają pytanie, jak za-
bezpieczyć się przed kradzieżą.
To banalnie proste. 

Rusza kolejna edycja znakowa-
nia rowerów przez funkcjona-
riuszy straży miejskiej. Każdy
chętny będzie mógł oznaczyć
swój rower specjalną naklejką,
która utrudnia złodziejowi
sprzedaż łupu. Właściciele jed-
nośladu, będą mogli od począt-
ku czerwca do końca sierpnia,
zabezpieczyć się na wypadek
kradzieży. 

Akcja będzie odbywać się w
jednostce Straży Miejskiej w

Gliwicach przy ul. Bl. Śmiałego
od 18.00 do 20.00. Każdy przy-
niesiony pojazd zostanie ozna-
czony numerem ewidencyjnym,
który zostanie wpisany do na-
szej bazy danych. Grawer wy-
konany na spodniej części ramy
oraz naklejka, której zdarcie z
ramy pozostawia ślad, powinny
uchronić rowerzystów przed

amatorami cudzej własności.

Właściciel jednośladu powinien
posiadać dokument tożsamości
oraz w przypadku rowerów no-
wych dokument zakupu jedno-
śladu lub kartę gwarancyjną,
konieczne jest również podanie
numeru telefonu komórkowego
lub domowego.

Rzecznik prasowy Straży
Miejskiej w Gliwicach

Tydzień temu około godziny
9.00 na al. Jeziorańskiego, tuż
przy granicy z Zabrzem, doszło
do groźnie wyglądającego wy-
padku. 26-letni kierowca audi,
mieszkaniec Rydułtów, na 21.
kilometrze DK 88, podczas ma-
newru wyprzedzania, utracił
panowanie nad pojazdem i ude-
rzył w tył prawidłowo jadącego
samochodu marki Honda, kie-
rowanego przez 42-latka z By-
tomia. Obaj kierujący doznali
ogólnych obrażeń ciała. 

26-latkowi zatrzymano prawo
jazdy. Mężczyzna był agresywny,
odmówił badania na zwartość
alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. Krew pobrano przy-

musowo. Lekarz z mocy ustawy
zobowiązany jest do pobrania
krwi osoby doprowadzonej
przez policję i nie może uza-
sadniać swojego odstąpienia
od tej czynności jedynie bra-
kiem zgody osoby na wykony-
wanie zabiegu w tym zakresie.
Prawo pacjenta do odmowy
pobrania krwi nie dotyczy osoby

podejrzanej o popełnienie prze-
stępstwa czy wykroczenia. W
ramach tzw. czynności niecier-
piących zwłoki prokurator lub
policja mogą w stosunku do
osoby podejrzanej przedsięw-
ziąć niezbędne czynności, nie
wyłączając pobrania krwi, wło-
sów i wydzielin organizmu.

Urząd Miejski ogłosił przetarg na wy-
konanie koncepcji projektowej rozbu-
dowy sieci dróg rowerowych. Ewen-
tualny wykonawca będzie musiał m.in.
dokonać inwentaryzacji istniejących
tras i przygotować propozycje nowych
ścieżek na terenie Gliwic. 

Firma przeprowadzi również konsul-
tacje społeczne, które pomogą ustalić
najbardziej dogodne dla mieszkańców
rozwiązania. Opinie gliwiczan będą
dokładnie konsultowane i w ramach
możliwości włączone do finalnego pla-

nu tras. Co ważne, takie działania po-
zwolą także dokładnie ocenić stan już
istniejących odcinków dróg rowero-
wych. Wszystko po to, aby amatorzy
jednośladów mogli swobodnie poru-
szać się po Gliwicach, szczególnie gdy
w czasie trwania licznych inwestycji
drogowych, większość kierowców stoi
w korkach. 

Propozycje naszych czytelników:
●Z każdej dzielnicy Gliwic powinna

być zrobiona możliwie najkrótsza
trasa rowerowa do centrum miasta!

Wtedy dużo osób chętnie zamieniłoby
auto na rower! 

●Fajnie by było, gdyby wykonawca
uwzględnił planowane ścieżki, które
są uwzględnione w projekcie „Ro-
werem po Śląsku”. Jest tam wiele
fajnych ścieżek rowerowych, których
niestety jeszcze nie zrealizowano.

●Centrum powinno być całe obsiane
drogami rowerowymi. Ścieżki po-
winny biec z każdego osiedla, aby
dojazd do pracy nie stał się walką o
życie.

●Centrum – strefa Ekonomiczna.

Prawda jest taka że żeby dojechać
na strefę trzeba jechać ulicami prawie
z każdej części Gliwic. Biorąc pod
uwagę liczbę osób pracujących czy
to w Oplu, Roce, NGK zapotrzebo-
wanie na ścieżkę raczej byłoby duże.
Bo aktualnie do wyboru jest albo
wąska Kozielska, na około Portowa,
lub bez zezwolenia DK88.

●W Gliwicach niestety nie ma porząd-
nych tras rowerowych. Fajnie by
było, gdyby drogi rowerowe powstały
na wzór ścieżek, jakie są m.in. w Ty-
chach. Wszystkie są oddzielone od

chodnika (często pasem zieleni)
a rowerzyści posiadają osobną syg-
nalizację świetlną na przejazdach
przez ulicę. Aut jest coraz więcej 
i obecnie jazda na rowerze jest uciąż-
liwa dla dwóch stron – samochody
nie mają miejsca na wąskich ulicz-
kach, aby wyprzedzenie rowerzystę,
a rowerzysta obawia się, że auto go
zahaczy... Po prostu masakra. Dobry
pomysł i mam nadzieję, że zostanie
wykonany solidnie i z głową. 

w Gliwicach
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Prawo pacjenta do

odmowy pobrania

krwi nie dotyczy

osoby podejrzanej

o popełnienie prze-

stępstwa czy wykro-

czenia.

Powstaną nowe drogi rowerowe

Ruszył pRzetaRg

Pobranie krwi.
Przymusowe?
kom. Marek Słomski

Oficer prasowy gliwickiej
Komendy Policji

Zabezpiecz rower
przed kradzieżą

Marcin Kuczkowski Marek Kuczkowski

Rusza kolejna edycja

znakowania rowerów

przez funkcjonariuszy

straży miejskiej.

Piłkarze gliwickiego Piasta nie zdołali
zrewanżować się kielczanom za je-
sienną przegraną, remisując
w czwartkowy wieczór z Koroną 1:1.

Goście objęli prowadzenie w 22. mi-
nucie po samobójczym trafieniu Jana
Polaka. Niebiesko-czerwoni odpo-

wiedzieli rywalom w 34. minucie i
na listę strzelców wpisał się Pavol
Cicman. „Złocisto-krwiści” drugą
bramkę mogli zdobyć już cztery mi-
nuty później, jednak rzut karny wy-
konywany przez Golańskiego fanta-
stycznie wybronił Dariusz Trela.
Ponadto, „Piastunki” przez dwadzie-

ścia minut były zmuszone grać
w „dziesiątkę” ponieważ drugą żółtą
i w konsekwencji czerwoną kartką
zobaczył Jan Polak.

— Trzeba sobie powiedzieć, że ciężko
było o komplet punktów. Korona
miała karny, ale nie udało jej się

go wykorzystać. Doprowadziliśmy
do remisu, a w dziesiątkę ciężko
mówić o wygranej. Z przebiegu me-
czu możemy być zadowoloneni. Po-
staramy się w Warszawie o komplet
punktów – powiedział Tomasz
Podgórski, kapitan Piasta.

Bioenergoterapeuta
Józef Wrzałek przyjmuje od

wielu lat, w biurowcu przy

ul. Toszeckiej 101, pok. 315

tel. 322 399 128, 504 230 219

Pomaga m.in. w schorzeniach:
▪ układu oddechowego

▪ układu krążenia i serca

▪ układu pokarmowego

▪ chorobach nerek i wątroby

▪ chorobach kobiecych

▪ chorobach dziecięcych

▪ migrenach

▪ alergiach

▪ tarczycy

▪ cukrzycy

▪ chorobach nowotworowych

Obroniony karny,
czerwona kartka i... remis 



Lekarze zgodnie twierdzą, że była to
pierwsza na świecie transplantacja
pilnie ratująca życie. Obrażenia 33-
letniego pacjenta były tak poważne,
że nie mógł normalnie oddychać
i jeść. Podczas pracy, maszyna do
cięcia kamieni praktycznie amputo-
wała mu twarz. Zespół Chirurgii Re-
konstrukcyjnej i Mikronaczyniowej
ma największe w Polsce doświadczenie
w zakresie zabiegów rekonstrukcyj-
nych. Wyzwanie jakiego podjęli się
gliwiccy lekarze na stałe zapisze się w
historii światowej medycyny. Działania
lekarzy objęły zarówno powłoki twa-
rzoczaszki jak i szkielet górnego i środ-
kowego piętra twarzy. Skomplikowany
zabieg trwał aż 27 godzin.

Dzięki działaniom lekarzy, mężczyzna
wróci do normalnego życia. Obecnie
pacjent zaczął już komunikować się
za pomocą gestów. Jego stan jest
ciężki, ale stabilny. Dawcę znaleziono
w województwie podlaskim. Został
przetransportowany helikopterem
z Białegostoku do Gliwic. Dzięki decyzji
bliskich dawcy, czekający na prze-
szczep otrzymali również szansę nowe
życie w postaci serca, wątroby i rogó-
wek oczu.

O szczegółach tego przełomowego
kroku w światowej chirurgi opowie-
dzieli nam uczestnicy operacji - dok-
torzy Jędrzejewski i Grajek, którzy
wraz z pozostałymi członkami zespołu
prof. Maciejewskiego ratowali życie
33-latka.

Operacja trwała aż 27 godzin, jak po-
radzić sobie z takim wysiłkiem? 
dr n. med. Piotr Jędrzejewski, chirurg
szczękowo-twarzowy, pracownik kli-
niki chirurgi onkologicznej i rekon-
strukcyjnej Instytutu Onkologii w
Gliwicach:
— Oczywiście nikt z nas nie spędził
przy stole operacyjnym pełnych 27
godzin. To był zabieg, który odbywał
się na dwóch równoległych salach. Je-
den zespół zajął się pobieraniem twarzy
od dawcy, drugi przygotowywał biorcę
— jego nerwy, naczynia, tkanki, a trzeci
zespół replantował twarz. - lekarze
byli poddani ciągłej rotacji. Oczywiście
spędzali czas na jednej czy drugiej
sali, jednak znalazła się również chwila
na odpoczynek.

Uzyskanie odpowiednich pozwoleń
i dokumentów trwało aż 4 lata. Co się
działo w tym czasie?
— Oprócz uzyskania stosownych do-
kumentów, pozwalających na organi-
zację operacji, w tym czasie przepro-
wadzaliśmy liczne ćwiczenia na zwło-

kach. Trenowaliśmy od około dwóch
lat wiele wariantów transplantacji
twarzy w różnych zakresach reseko-
wanych tkanek. Warto zaznaczyć, że
zabiegi oparte na mikrozespoleniach
naczyniowych, rekonstrukcjach ner-
wów i tkanek wykonujemy tak na-
prawdę codzienne. To dla gliwickich
lekarzy chleb powszedni. 

Dlaczego wybrano właśnie gliwicki
Instytut Onkologii?
dr Maciej Grajek, lekarz zespołu re-
konstrukcyjnego, chirurg Instytutu
Onkologii w Gliwicach:
— Dlatego gliwicki Instytut, gdyż jako
jedyny ośrodek w Polsce spełnił wszyst-
kie wymogi formalne związane z tym
zabiegiem. Posiadamy również wiele
doświadczeń w tego typu zabiegach,
mamy odpowiednie zasoby ludzkie
jak i możliwości techniczne – dlatego
mogliśmy podołać temu wyzwaniu. 

Jak zaznaczają lekarze, zabieg polegał
na przeszczepie wieloelementowym
twarzy, konkretnie piętra środkowego
i dolnego wraz ze stelażem kostnym
i obiema szczękami. To wyjątkowo
skomplikowana operacja ze względu
na obszerne ubytki. Najczęściej prze-
szczepia się tkanki miękkie – skórę
i powłoki, lecz w tym wypadku po-
trzebne były również kości. Zabieg
był pilny, a lekarze walczyli nie o este-

tyczny wygląd, a o życie poszkodowa-
nego 33-latka. 
— Nie był to zabieg bezpośrednio za-
planowany. Oczywiście spodziewaliś-
my się, że będziemy przeprowadzać
przeszczep twarzy, lecz sądziliśmy, że
uda się spokojnie pozyskać dawcę
i biorcę. Natomiast okazało się, że
jest zbyt mało czasu. To operacja ra-
tująca życie i w związku z tym musie-
liśmy rozwiązać szereg innych pro-
blemów związanych z zabiegiem i jego
organizacją. Staraliśmy się przygoto-
wać na wszystkie niespodziewane sce-
nariusze tak, aby nic nas nie zaskoczyło.
Ze względu na trudność w łączeniu
elementów kostnych, udział w operacji
wzięli chirurdzy szczękowo-twarzowi,
którzy mają ogromny wkład w całą
operację. 

Jak obecnie czuje się pacjent?
Ile potrwa rekonwalescencja?
— Ile potrwa leczenie, jeszcze nie wia-
domo. Natomiast pacjent czuje się
całkiem nieźle. Oczywiście mieliśmy
przejściowe problemy, jednak teraz
stan się ustabilizował. Jesteśmy za-
dowoleni. Szczególnie ta część chirur-
giczna – wygląda na to, że dość nieźle
zagrała. Twarz zaczyna się goić, a pa-
cjent zbiera się również w aspektach
wewnętrznych, psychicznych. My rów-
nież musimy zadbać o tę mentalną
stronę. Z pewnością pojawią się spot-

kania z psychologiem. Wygląda na to,
że wszystko zmierza ku dobremu.

To pierwszy taki zabieg ratujący życie
na świecie. Czy w związku z tym poja-
wiła się presja i stres?
— Oczywiście to nieodłączny element.
Jednak byliśmy w pewnym sensie
usprawiedliwieni. Gdybyśmy tego nie
zrobili, mężczyzna by umarł. Nikt
o tym nie myślał. To jest taki poziom
adrenaliny, szczególnie gdy ten cały
młyn się rozpoczął. Każdy chciał jak
najlepiej wykonać swoją pracę. 

Jak rysuje przyszłość podobnych
operacji? 
— Wszystko zależy już od Ministerstwa
Zdrowia. Posiadaliśmy pieniądze na
jeden przeszczep, mamy możliwości,
aby robić to dalej. Jeśli pojawi się fi-
nansowanie to z pewnością będziemy
zmierzać w tym kierunku. Nie zapo-
minajmy, że nie chodzi tylko o pie-
niądze. Muszą pojawić się odpowiedni
dawcy. O ile kwestia dawców jest śle-
dzona na bieżąco, to tak naprawdę
brakuje potencjalnych biorców.
W kraju takim jak Polska, szacuje się,
że liczba potrzebujących podobnych
zabiegów wynosi około 100 osób. Jed-
nak jak się okazuje się, że jest dużo
mniej. Ludzie boją się takich operacji.
Być może uda się przekonać za sprawą
pierwszego uratowanego 33-latka.

w Gliwicach
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Wielki�sukces
gliwickiej�Onkologii



w Gliwicach

www.tydzienwgliwicach.pl4

R
E

K
LA

M
A



www.tydzienwgliwicach.pl 5

w Gliwicach

R
E

K
LA

M
A



www.tydzienwgliwicach.pl6

R
E

K
LA

M
A



www.tydzienwgliwicach.pl 7

Lipy wpisane do rejestru zabytków!

Posprzątali świat. Śmieci zostawili
na uboczu

Śląski konserwator zabytków
dał obrońcom lip powód do
radości. Po długiej walce po-
między ZDM a grupą gliwi-
czan, sprzeciwiającychi się
wycince drzew przy ul. Mic-
kiewicza, w końcu zapadła
decyzja o wpisaniu lip do re-
jestru zabytków województwa
śląskiego. 

Według władz ZDM lipy znaj-
dujące się w skrajni drogowej,
stanowiły niedopuszczalne za-
grożenie bezpieczeństwa użyt-
kowników ruchu drogowego.
Jak mogliśmy przeczytać w

oświadczeniu, o wycince
drzew przesądzało obowią-
zujące prawo, które ma na
celu zapewnienie bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym.

Historyczny projekt zespołu
zieleni zwieńczony nasadze-
niami skweru Keżmarok po-
wstał na przełomie XIX i XX
wieku. Według konserwatora
wojewódzkiego, cały układ
jest czytelny i zachowany nie-
malże w całości. Tym samym
kompleks 127 zagrożonych
drzew stanowi ważną dla Gli-
wic spuściznę historyczną. 

—Wielkim skandalem jest, że w
naszym kraju, gdzie staramy
się, inwalidom i ludziom chorym
ułatwić życie, niektórzy chorzy
są w majestacie prawa zabijani.
– mówi Marek Waniewski, prze-
wodniczący gliwickiego klubu
Frondy.
2 kwietnia zarejestrowany został
komitet obywatelskiej inicjatywy
ustawodawczej mającej na celu
usunięcie z polskiej ustawy abor-
cyjnej tzw. „przesłanki eugenicz-
nej”. Od tamtej pory w całym
kraju prowadzona jest intensyw-

na zbiórka podpisów pod pro-
jektem ustawy antyeugenicznej.
W związku z tym 22 maja, na
gliwickim rynku odbyła się pi-
kieta mającą na celu zebranie
wśród mieszkańców miasta pod-
pisów przeciwko zabijaniu cho-
rych dzieci, oraz szerzenie wśród
nich informacji na temat aborcji
eugenicznej.

– Polskie prawo aktualnie do-
puszcza możliwość zabicia cho-
rego dziecka, nawet nie chorego,
a podejrzewanego o chorobę.

Chcemy zmienić to niemoralne
prawo. Dlatego tutaj jesteśmy.
Po pierwsze żeby zbierać pod-
pisy pod projektem ustawy, po
drugie żeby prowadzić kampa-
nię informacyjną, ludzie często
nie są zorientowani na czym
polega problem. – powiedział
nam Marcin Lach z Fundacjo
PRO, organizator pikiety.

Spytaliśmy mieszkańców co uwa-
żają na ten temat.
●To powinna być kwestia indy-

widualna rodzica. Rodziców!

●Ja sama jestem teraz w ciąży
ale jeśli to byłyby jakieś bardzo
poważne wady, gdybym wie-
działa że dziecko przeżyje rok,
dwa, to chyba bym się zdecy-
dowała usunąć.

●Każdy zasługuje na życie
●Przecież to jest dziecko i dzieci

się kocha! Nie ważne jakie by
były.

●Choroba to ogromny dramat
i odpowiedzialność na całe życie,
nie rozumiem jak można kogoś
zmuszać żeby ten dramat stał
się jego udziałem.

Inicjatywa sprzątania świata
z okazji Dnia Ziemi uczy, zwłasz-
cza najmłodszych, dbania o naj-
bliższe otoczenie. To coroczne
wydarzenie ma kształtować
świadomość ekologiczną i po-
móc w ratowaniu zielonych za-
kątków miast.

Oczywiście również gliwiczanie
zaangażowali się w sprzątanie
swojej okolicy, aby uczyć naj-
młodszych podstawowych za-
sad ekologii. Przy okazji zor-
ganizowanej akcji, zbierano
i segregowano odpadki, aby
potem wywieźć je tam, gdzie
ich miejsce – na gliwickie wy-
sypisko. Niestety, choć cel bar-

dzo szczytny, niektórym za-
brakło konsekwencji. O po-
zostałościach akcji poinformo-
wał nas pan Jan, który nadesłał
zdjęcia zalegających worków.
Zwrócił się również do funk-
cjonariuszy straży miejskiej, 

– Chciałbym aby Straż Miej-
ska w Gliwicach odniosła się
w jakiś sposób do problemu
zalegających śmieci, w workach
ze „sprzątania świata”. Oba-
wiam się że jeśli Państwo nie
zareagują, to one będą tam le-
żeć aż się rozłożą. Worki po-
zostawiono tuż przed końcem
ulicy Oskara Caro - przecznica
z ulicą Kozielską, zaraz przed
wejściem do lasu Dąbrowa. 

Strażnicy zajęli się sprawą.
W odpowiedzi poinformowali,
że w wyniku podjętych działań,
śmieci zalegające wzdłuż ulicy
zostały usunięte. Zarówno dzię-
ki inicjatywie pana Jana, jak
i natychmiastowej reakcji
mundurowych, ostatecznie
udało się uporządkować wska-
zany teren. Tym samym wej-
ście do lasu nie straszy już za-
legającymi plastikowymi wor-
kami. Pokazuje to, że warto
zwrócić uwagę na środowisko
wokół nas, jeśli do tego nie
zabraknie nam zapału i kon-
sekwencji z pewnością będzie-
my mogli cieszyć się urokami
przyrody. 

w Gliwicach

„Zabijani w majestacie prawa”
Pikieta na Rynku na portalu

www.dzisiajwgliwicach.pl

Zobacz materiał wideo

skomentuj na
www.dzisiajwgliwicach.pl

http://dzisiajwgliwicach.pl/aktualnosci/item/2812-chorzy-s%C4%85-w-majestacie-prawa-zabijani-pikieta-na-rynku
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Rzecznik MZUK, Iwona Kokowicz
zapowiada - Konstrukcje kwiatowe,
kwietniki, wazy, donice zostaną ob-
sadzone 160 tys. sadzonek roślin
jednorocznych, w 20 gatunkach, a
są to: begonia stale kwitnąca, aksa-
mitka, lobelia, alternantera, begonia
bulwiasta, irezyna, szałwia, zielistka,
dichondra, kocanka, stokrotka, sta-
rzec, wilec, pelargonia zwisająca,
niecierpek, żeniszek, petunia, cleome,
heliotrop, gazania. Z naszych kon-
strukcji kwiatowych tylko jedna
zmieniła lokalizację. Otóż „pszczoła”
w tym roku „usiądzie” w Starych
Gliwicach, na skwerze u zbiegu ulic
Łabędzkiej i Żabińskiego.

Już w  kwietniu nową szatę roślinną
zyskał skwerek przy ul. Reymonta
w Sośnicy gdzie posadzono trzmie-
linę oraz jałowce i świerki. Nasa-
dzenia krzewów iglastych znalazły
się również w rejonie nowego placu
zabaw przy ul. Mieszka I, na skarpie
przy ul. Kosów, przy Pływalni „Delfin”
oraz na skwerze przy ul. Dunikow-
skiego. Uzupełnienia w obsadach
wykonano na terenie przy Radio-

stacji, przy rondzie na ul. Jasnej i
Kochanowskiego, w pobliżu placu
zabaw przy ul. Narutowicza oraz na
Pl. Krakowskim i na skwerze przy
ul. Toszeckiej. Ogólnie wysadzono
275 iglaków. 

Warto dodać, że już w kwietniu wy-
mieniono piasek we wszystkich pia-
skownicach, które podlegały admi-
nistracji MZUK. To szczególnie waż-
na informacja dla rodziców, których
dzieci spędzają czas na placach za-
baw. Kolejnym zwiastunem lata sta-
nowi uruchomienie fontann miej-
skich przy Radiostacji, na Rynku,
przy Urzędzie Miejskich, w Parku
Chopina, na Pl. Miejskich oraz na
skwerze tuż przed Zameczkiem Pias-
towskim.

W okresie letnim rusza także ostatni
etap przebudowy Parku Szwajcaria.
Pracownicy MZUK zapowiadają wy-
konanie trawników, nasadzeń drzew,
krzewów i roślin wodnych, budowa
placu zabaw. Na wrzesień zaplano-
wane jest zakończenie inwestycji.

Ogłoszono właśnie przetarg na prze-
budowę boiska piłkarskiego przy Ze-
spole Szkół Samochodowych w Gliwi-
cach. W pobliżu szkoły powstanie także
miasteczko ruchu drogowego. Obiekty
tego typu wykorzystywane są do pro-
wadzenia działań edukacyjnych wśród
młodzieży na temat przepisów ruchu

drogowego oraz do popularyzowania
wiedzy i podnoszenia umiejętności
prawidłowego i bezpiecznego porusza-
nia się po drogach publicznych.
Zakres prac określony w dokumentacji
przetargowej obejmie budowę drogi
przeciwpożarowej, budowę wjazdu,
oświetlenia i remont ogrodzenia. Ter-

min składania ofert w przetargu na
budowę obiektu mija 7 czerwca. Oprócz
tego w najbliższym czasie modernizacji
boisk doczekają się: Zespół Szkół Łącz-
ności, SP nr 14 oraz Gimnazjum nr 10.

160 tysięcy
sadzonek.

Powstanie miasteczko
ruchu drogowego

Gliwice pełne
kwiatów
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❚ Dom+plac po namioty na okres
letni wynajmę. Pławniowice
Tel. 504-184-535

❚ Biura o wysokim standardzie
do wynajęcia w ścisłym centrum
Tel. 533 788 655

❚ Usługi transportowe, przepro-
wadzki, przewozy.
Tel. 608-729-122

❚ Budowy domów. Brygada gó-
rali. www.tedy.com.pl
Tel. 608-729-122

❚ MEBLE NA WYMIAR ku-
chenne, pokojowe, biurowe,
transport Tel. 603-895-924

❚ Kupię każdy samochód oso-
bowy i dostawczy, 660-476-276

❚ Sprzedam kawalerkę, skredy-
tuję 50% na lepszych warunkach
niż bank. 792-678-448

❚ Sprzedam działkę Żerniki
z własną drogą 604-113-006

❚ Sprzedam działkę Gliwice Cze-
chowice 670 m2 + droga
Tel.604613560

❚ CZYSZCZENIE DYWANÓW,
WYKŁADZIN I TAPICEREK W
TWOIM DOMU !!!793-181-986

Prezent dla kredytobiorców!

W W weekend 17-19 maja stu-
denci Politechniki Śląskiej na-
leżący do międzywydziałowe-
go zespołu Smart Power wzięli
udział w jednych z najbardziej
prestiżowych zawodów na
świecie

Ich głównym celem jest zapro-
jektowanie, zbudowanie i prze-
testowanie bolidu, który będzie
charakteryzował się minimal-
nym zapotrzebowaniem na
energię. Aby sprostać światowej

klasy konkurentom, gliwiccy
studenci zastosowali nowoczes-
ne i innowacyjne rozwiązania
technologiczne. 

Zespół z Polski swój debiu-
tancki start miał już ponad rok
temu, kiedy to z bolidem Mus-
hellka osiągnął bardzo dobrą
lokatę i wyznaczył nieoficjalny
rekord Polski. Co więcej bolid
o konstrukcji monocoque z włó-
kien aramidowo–węglowych
okazał się najlżejszą konstrukcją

w całej stawce. Wyjątkowe  roz-
wiązania zastosowane w bolidzie
zostały docenione również przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnict-
wa Wyższego, które uhonoro-
wało zespół nagrodą główną
w postaci grantu w prestiżowym
konkursie Generacja Przyszłości. 

Rok ciężkiej pracy zaowoco-
wał nowym układem kierow-
niczym, hamulcowym, udosko-
naloną konstrukcją zawieszenia,
nowym sterowaniem silnikiem
oraz innowacyjnym układem

telemetrii. Pomimo wystąpienia
pewnych problemów, pojazd
wystartował w zawodach uzys-
kując stopniowo coraz lepsze
wyniki. Najlepszym okazał się
wynik 454,7 km/kWh, który
osiągnięto podczas ostatniego
przejazdu. Tym samym pobity
został zeszłoroczny rekord Pol-
ski należący również do zespołu
Smart Power, co potwierdziło
skuteczność tegorocznej pracy
grupy.

Za 90 groszy
z Gliwic
do Gdańska OGŁOSZENIA

DROBNE

Foto: materiały własne Smart Power

Foto: materiały własne Smart Power
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Napad na 

Placu Piastów

Mieszkaniec Zatorza postano-
wił okraść nowo otwartą pie-
karnię, znajdującą się na pl.
Piastów. Nie chodziło jednak
o ciepłe pieczywo, a kasetkę
pełną dziennego utargu. Ban-
dyta zupełnie nie przejmował
się niekorzystną lokalizacją
sklepu, ten bowiem stoi obok
przystanku autobusowego, ob-
serwowanego przez kamery
miejskiego monitoringu. 

25-latek był doskonale znany
policji i mógł pochwalić się
bogatą kartoteką. Na szczęście
atak nie zaskoczył pracowni-
ków piekarni, którzy w porę
obezwładnili złodzieja. Męż-
czyzna spędził kilka chwil w
sklepie oczekując na funkcjo-
nariuszy. Teraz grozi mu do 5
lat pozbawienia wolności.

Walcem przez

miasto.

Z 1,6 promila

alkoholu

W centrum miasta zatrzyma-
no 47-letniego kierowcę walca
drogowego. W czwartek około
godziny 14.00 w centrum Gli-
wic policyjny patrol zainte-
resował się kierowcą walca.
Funkcjonariusze podejrzewali,
że mężczyzna może być pod
wpływem alkoholu. Podejrze-
nia okazały się słuszne. Ba-
danie alkomatem wykazało
1,6 promila. Robotnik musiał
zakończyć swoją pracę, za-
trzymano mu prawo jazdy.
Czeka teraz na proces karny.
Za tego rodzaju przestępstwo
grozi kara do 2 lat pozbawie-
nia wolności.

Potrącił 71-latka

Policjanci wyjaśniają okolicz-
ności wypadku, do jakiego
doszło na przejściu dla pie-
szych przy ul. Strzelców By-
tomskich. 66-letni mieszka-
niec Żor kierujący motoro-
werem na oznakowanym
przejściu dla pieszych potrącił
71-letniego gliwiczanina. Pie-
szy z obrażeniami ciała został
przewieziony do szpitala.

Wybił szybę

w samochodzie

W czwartek o godzinie 12.20
przy ul. Dunikowskiego męż-
czyzna wybił tylną szybę w za-
parkowanym fordzie. Na szczę-
ście jeden ze świadków na-
tychmiast powiadomił policję.
Sprawca został zatrzymany.

Wartość strat, które spowo-
dował, to ponad 300 zł. W ta-
kiej sytuacji czeka go proces
karny. Grozi mu teraz od 3
miesięcy do 5 lat więzienia.

Zwłoki

w Kłodnicy

Ciało znajdowało się w korycie
Kłodnicy niedaleko śluzy Ła-
będy. Choć jeszcze nie usta-
lono przyczyny śmierci, ze
wstępnych oględzin wynika,
że brak śladów obrażeń ze-
wnętrznych, które mogły do-
prowadzić do zgonu. Zwłoki
zostały zabezpieczone do dal-
szych prac prokuratury.

W tym
tygodniu
imieniny
obchodzą 

 Janina (poniedziałek)

— jest kobietą egoistyczną i wyra-
chowaną. Nadaje się do prowadzenia
interesów przemysłowych lub hand-
lowych. Na zewnątrz jest miła i cza-
rująca. Bywa łatwowierna, dlatego
też czasem pakuje się w kłopoty.
Nie ceni rodziny ani domu, najczęściej
późno wychodzi za mąż i nie spieszy
się jej do posiadania dzieci. Janina
jest osobą o trudnym i nieco dziwnym
charakterze.  

 Feliks (wtorek)

— o imieniu Feliks jest często
niestały i niesłowny, bywa także
przewrażliwiony i roztrzepany przez
co ma kłopoty z koordynowaniem
swoich poczynań. Jest on osobą
uczuciową. Feliks ma problemy
z ludźmi, głównie z rodziną i przy-
jaciółmi. Feliks ceni sobie wygodę,
lubi dobrą kuchnię i przywiązuje
dużą uwagę do swojego ubioru.

 Maksymilian (środa)

— to mężczyzna, któremu życie
sprzyja. Jest człowiekiem szczęśli-
wym, ma dobrą żonę, zdolne dzieci,
zajmuje wysoką pozycję społeczną.
Inteligentny, dobry, kulturalny, pra-
cowity i uzdolniony przywódca. Ma
uznanie wśród społeczeństwa oraz
szacunek bliskich. Maksymilian to
człowiek odważny, wrażliwy na
krzywdę innych. Chętnie pomaga
ludziom. 

 Joanna (czwartek)

— wielka indywidualność, energiczna,
zorganizowana i realizująca swoje
wspaniałe idee. Lubi chodzić swoimi
ścieżkami. Jest bardzo wrażliwa na
ludzką krzywdę, ale nie angażuje
się w pomoc społeczną. W miłości
na ogół chłodna. Jeśli ma dzieci bar-
dzo je kocha, ma szacunek do męża
i troszczy się o dom.. 

 Maria (piątek)

— to konserwatysta. Spokojna, roz-
sądna, subtelna, sprawiedliwa i pro-
stolinijna. Zawsze postępuje zgodnie
z prawdą oraz tym, co mówi jej in-
tuicja. Dobrze zna ludzką naturę
i charaktery. Szybko podejmuje de-
cyzje, które przeważnie są słuszne.
Jest stała i nie zmienia swojego
zdania. Jest odpowiedzialna za dom
i rodzinę. Z chęcią posiada dzieci,
a także je wychowuje. 

 Jakub (sobota)

— jest energiczny, dobrze zorgani-
zowany, potrafi wypracować sobie
sposób postępowania oraz pracy.
Dzięki tym cechom odnosi sukcesy
i szybko zdobywa przyjaciół. Lubi
towarzystwo, ma szacunek do ro-
dziny, bardzo kocha żonę i jest jej
wierny. Jakub to dobry gospodarz,
znakomity mąż i ojciec. Troszczy
się, aby jego dzieci były wykształcone
i dba o dobre imię rodziny.

 Marzena (niedziela)

— Jest raczej małomówna i bardzo
wrażliwa na otoczenie. Wierna swoim
ideałom, które z konsekwencją rea-
lizuje. Bardzo ambitna, pragnie być
we wszystkim jak najlepsza. Żyje
trochę na uboczu, z dala od świato-
wego gwaru i towarzystwa. Ceni
swoją prywatność i chroni ją przed
wścibskimi osobami.

Redaktor naczelny: Marek Morawiak
naczelny@dzisiajwgliwicach.pl

Wydawca: BIG BANG Media
Wydawnictwo Prasowe

44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 52/13

tel./fax 323 325 096
Druk: Polskapresse Sp. z o.o.

Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25A

Redakcja zastrzega sobie prawo do edycji

nadesłanych tekstów.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść

otrzymanych reklam i ogłoszeń. 
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Horoskop

Baran 21.03-20.04
Główne narzędzia w twoich rękach
to wiedza i dotychczasowe osiąg-
nięcia. Kieruj się rozsądkiem a po-
radzisz sobie z narastającymi trud-
nościami. 

Byk 21.04-20.05
Bądź konsekwentny. Wytrwałość
przyniesie ci więcej niż jednorazowy
zryw. Postaraj się utrzymać do-
tychczasowe tempo, jeśli Ci się
uda odniesiesz sukces.

Bliźnięta 21.05-21.06
Umiłowanie wolności i niezależ-
ności nie idą w parze u ciebie
z odpowiedzialnością. Praca w tym
tygodniu przypominać będzie orkę,
więc psychicznie się do niej przy-
gotuj. 

Rak 22.06-22.07
Możesz sobie pozwolić na domi-
nację i aktywność. Dobre samo-
poczucie będzie twoim sprzymie-
rzeńcem. Trzymaj się jednak kon-
wenansów podczas trudnych roz-
mów.

Lew 23.07-23.08
W twoim związku narastają wza-
jemne roszczenia. Spróbuj na jakiś
czas się z niego wycofać. Zgodne
działanie jest więcej warte niż
uderzenie pięścią w stół.

Panna 24.08-22.09
W tym tygodniu przybędzie ci
klientów i zobowiązań. Rozważnie
oceń ich wagę. Może warto po-
prosić kogoś zaufanego o pomoc?

Waga 23.09-23.10
By nie stracić sił pamiętaj o hi-
gienicznym trybie życia. Czyli 
o solidnym śniadaniu i głębokim,
długim śnie. Zwłaszcza, że w tym
tygodniu przybędzie Ci pracy. 

Skorpion 24.10-22.11
Czasami niepozorne czynności
dają powodów do zadowolenia,
zwłaszcza gdy działa się w zespole.
Dobry humor nie będzie Cię
opuszczał przez cały tydzień. 

Strzelec 23.11-21.12
Wykaż się w końcu zdrowym
rozsądkiem. Swoimi emocjami
siejesz spustoszenie. Nie porywaj
się na wielkie przedsięwzięcia.

Koziorożec 22.12-20.01
Skorzystaj z okazji. Nie trwaj
tylko w zamiarze. Czas płynie 
i zmieniają się okoliczności. Jeśli
w tym tygodniu nie podejmiesz
decyzji — będzie za późno.

Wodnik 21.01-19.02
Takie cechy jak wytrwałość i zu-
chwałość już masz. Jednak nie
zapominaj, że porozumienie i ela-
styczność dużo bardziej pomagają
w pracy. 

Ryby 20.02-20.03
Zatrzymując się w pół kroku na-
rażasz sam siebie na zniechęcenie.
Porzuć negatywne wizje i wreszcie
zaryzykuj. W domu także unikasz
trudnych tematów.

Gazeta „Tydzień w Gliwicach”
Biuro Reklamy i Ogłoszeń Drobnych

✆ 884 998 991
reklama@dzisiajwgliwicach.pl
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