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Nie ma
zakazu
kąpieli

Tabliczka, która pojawiła się na terenie Pl. Piłsud-
skiego, rozpętała burzę. Wszystkich amatorów wod-
nych zabaw zelektryzowała wieść o zakazie kąpieli 
w najpopularniejszej gliwickiej fontannie. 
Stan ten jednak nie trwał długo. Już po kilku dniach
MZUK zamienił kontrowersyjną tabliczkę na

„UWAGA! ŚLISKA NAWIERZCHNIA” co diametralnie
zmieniło znaczenie poprzedniej. 

Korzystajmy więc z kąpieli z rozwagą i nie narażajmy
siebie i najbliższych na bolesne urazy.



Dla partii, która u swych korzeni
miała ruch obywatelski do dziś po-
zostający w jej nazwie, brak zaanga-
żowania połowy członków w wybo-
rach szefa pokazuje jej największy
problem. Oderwanie od własnego
zaplecza społecznego i przemienienie
się w bezideową partię władzy.

Jedną z przyczyn tak niskiej frek-
wencji był termin wybrany przez Tus-
ka. Premier, chcąc ograniczyć tę przy-
krą statutową konieczność, wyznaczył
termin wyborów na środek sezonu
wakacyjnego. Ale jest to także świa-
domy głos sprzeciwu części członków
PO. Podobnie jak niepójście na refe-
rendum w Warszawie ma być dowo-
dem poparcia dla Hanny Gronkie-
wicz-Waltz, tak odmowa udziału
w tych wyborach jest formą sprzeciwu
wobec elity partyjnej.

Najważniejszy wpływ na tak niską
frekwencję miało jednak co innego.
Tajemnicą poliszynela jest, że wśród
oficjalnej liczby członków PO jest
bardzo wiele tzw. „martwych dusz”.
Tak określa się osoby, które zostały
niegdyś namówione za symboliczną
opłatą, by podpisać deklaracje człon-
kowskie. W ten sposób zasiliły one
koła lokalnych liderów, którzy dzięki
nim ugruntowują swoją pozycję
w partii. Każde kolejne 8 osób w
kole to jeden delegat więcej w trakcie
wyborów powiatowych. Każdy lokal-
ny baron musi mieć zatem pod sobą
jak najwięcej członków partii, by się
liczyć w wewnętrznych wyborach.
I nie ma to znaczenia, że dużej części
z nich nikt nigdy nie widział na spot-
kaniu kół.

Jak to się dzieje, że tacy ludzie
dalej są w partii? Wystarczy, że ktoś

za nich płaci składki. Podobno to
częsty widok, gdy do siedziby powia-
towej PO wchodzi ważny działacz
i jednorazowo opłaca składki kilku-
dziesięciu osób. Wśród nich jest wiele
takich, które zapomniały o swojej
deklaracji członkowskiej. Nie zdają
sobie sprawy, że ciągle widnieją na
liście członków. Przeprowadzona na
wiosnę weryfikacja nie uzdrowiła sy-
tuacji. Co więcej, niektórzy działacze
wykorzystali ją, by wyrzucić z partii
członków kół swoich konkurentów.
Ich „martwe dusze” pozostały nie-
tknięte.

Wszyscy w PO wiedzą, że taki pro-
ceder ma miejsce, jednak niczego
się z tym nie robi. Pojawił się nawet
bardzo prosty pomysł, by składek
nie można było opłacać w siedzibie
partii, ale wyłącznie przelewem ze
swojego osobistego konta bankowego.
Zmuszałoby to każdego fikcyjnego
członka do comiesięcznych przele-
wów – lokalni liderzy musieliby zna-
leźć sposób, by dostarczać „swoim
ludziom” pieniądze na składki, zatem
to proste rozwiązanie ukróciłoby
takie postępowanie. Na to jednak
nie zgodzili się baronowie.

Zgadzając się na takie zasady gry,
PO sama stopniowo traci wielu ak-
tywnych lokalnych działaczy. Wykru-
szają się, bo widzą, że ich rzetelna
praca na rzecz spraw lokalnych nie
ma sensu. W ostatecznym rozrachun-
ku liczy się tylko to, ilu emerytów
i bezrobotnych byłeś w stanie
„finansowo przekonać”, by zostali
Twoimi „martwymi duszami”. Tak
partia obywatelska staje się partią
władzy. I podana dziś frekwencja ob-
nażyła skalę tego problemu.
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Martwe dusze...
nie głosują

Szkolne wyprawki będą
dużo droższe
Badania prowadzone przez CBOS nie
napawają optymizmem. Według naj-
nowszego raportu, koszt przeciętnej
szkolnej wyprawki wzrośnie średnio
o 10%.

Na pierwszy rzut oka podwyżka
nie wydaje się drastyczna, jeśli jed-
nak spojrzymy na przeciętne ceny
artykułów szkolnych, wiele rodzi-
ców złapie się za głowę. Zmiany
odczują przede wszystkim rodziny
wielodzietne. Wyprawka może kosz-
tować jednorazowo nawet 3.800

złotych. W jej skład wchodzą mun-
durki, przybory szkolne, podręcz-
niki oraz dodatkowe opłaty takie
jak ubezpieczenia, składki rodzi-
cielskie, czasem internat lub czesne. 

Niestety  tendencja do ciągłych
zmian wydawnictw nie pozwalają
korzystać z książek np. starszego
rodzeństwa. Nowy rok szkolny to
zwykle nowe podręcznik. Jak wy-
nika z badań CBOS-u „Wydatki ro-
dziców na edukację dzieci [...]
2012/2013”, po raz pierwszy 55%

rodziców musiało sięgnąć do port-
fela po kwotę przekraczającą 800
złotych. Taki wydatek stanowi po-
łowę płacy minimalnej (od 2013
roku to 1600 złotych brutto). Tym
samym, aby wysłać dzieci do szkoły,
część rodziców musi się zadłużyć!
Choć w szkołach istnieje możliwość
wypożyczenia podręczników, to nie
od dzisiaj wiadomo, że ich liczba
jest niewystarczająca. Wszelkie pró-
by pomocy dla najuboższych nie
mają sensu, jeśli bezpłatna eduka-
cja... kosztuje 800 złotych. 

Uwaga na klauzule!

Nasza klientka zawarła umowę
z jednym z towarzystw ubezpiecze-
niowych z funduszem kapitałowym.
Umowa została zawarta na długi
okres jednak klientka postanowiła
rozwiązać umowę po 4 latach regu-
larnego opłacania składki, która
winna być, zgodnie z polisą, w 100%
lokowana na funduszu kapitałowym.
Rozwiązała umowę zgodnie z jej za-
pisami. Ubezpieczyciel w takim wy-
padku zwrócił klientce część zgro-
madzonych środków potrącając tzw.
wartość wykupu w wysokości 80%
zgromadzonych środków, argumen-
tując to tym, że tak wynika z tabeli
wykupu. Pomijając już fakt, że agent
działający za ubezpieczyciela zapew-
niał o tym, że klientka odzyska całą
sumą pomniejszą o niskie koszty,
to zatrzymanie 80% wartości wpła-
conych przez okres 4 lat składek
jest niedopuszczalne. 

Sprawa trafiła do Sądu który roz-
strzygnął na korzyść klientki uznając,
że wartość wykupu jest rażąco wy-
górowana, a same zapisy Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia, przewi-
dujące tak drastycznie wygórowane
kwoty wykupu ubezpieczenia

w pierwszych 4 latach trwania umo-
wy uznać należy za niedozwolone
postanowienia umowne i zgodnie
z treścią art. 385[1]§1 k.c jako takie
nie obowiązują. Dodatkowo zapisy
OWU w tym zakresie stanowią klau-
zulę niedozwoloną także w rozu-
mieniu art.385[3] pkt. 17 k.c. sta-
nowiącym, że niedozwolone są te
postanowienia umowy, które nakła-
dają na konsumenta, który nie wy-
konał zobowiązania lub odstąpił od
umowy, obowiązek zapłaty rażąco
wygórowanej kary lub odstępnego.

Mając na uwadze powszechność
zawierania takich umów, przed ich

zawarciem, warto zwrócić uwagę
na wartości wykupu, albowiem
w większości takich umów mogą
one stanowić klauzule niedozwolone.
Często również klienci o tym nie
wiedząc kontynuują polisy obawiając
się właśnie takich rażąco wygóro-
wanych kwot zatrzymywanych przez
ubezpieczycieli w związku z odstą-
pieniem od umowy. Ocena jednak
zależy każdorazowo od treści umowy
i OWU konkretnego ubezpieczyciela
dlatego należy szczegółowo czytać
zawierane umowy oraz OWU,
a w razie wątpliwości żądać szcze-
gółowych wyjaśnień na piśmie.

Krzysztof Mazur

codzienne informacje na portalu Dzisiaj w Gliwicach:

www.dzisiajwgliwicach.pl

doktor politologii, filozof, działacz 
społeczny, redaktor naczelny portalu
www.jagiellonski24.pl oraz członek 
redakcji kwartalnika Pressje. 

Ostre słowa, które padły w trakcie wewnętrznej kampanii
w PO, nie są kluczowym problemem tej partii. Nie jest nim
także relatywnie dobry wynik Gowina w bezpośrednim
starciu z Tuskiem. Tych wydarzeń nie da się bowiem porównać
ze wstydliwie niską frekwencją.

Zerwanie umowy może być kosztowne

Paweł Strumiński

Radca prawny,
partner zarządzający Kancelarii 
Strumiński i Wspólnicy 
Adwokaci i Radcowie Prawni 
Sp.k. w Gliwicach



w Gliwicach

www.tydzienwgliwicach.pl 3

—Tak się zastanawiam ostat-
nio, kto opracował skrzyżowa-
nie ulic Rybnickiej i Nowy
Świat. Mamy do czynienia
z podwójnymi światłami.
Ostatnio przy kolejnej zmianie
świateł dochodzi do sytuacji,
gdy pierwsze światła są zie-
lone, a drugie czerwone, ludzie
wjeżdżają na skrzyżowanie
z nadzieją że zaraz włączy się
zielone, a tu dalej czerwone
i nagle ludzie jadący z Nowego
Świata mają problem bo skrzy-
żowanie zablokowane. Ktoś

wie może co jest grane? To nie
jest pierwszy raz gdy jestem
świadkiem takiej sytuacji. 

System inteligentnej sygnalizacji
cały czas jest modernizowany.
Z każdym dniem, tygodniem i mie-
siącem podobne problemy powin-
ny być stopniowo niwelowane.
Jeśli spotkacie się z podobną
sytuacją, warto przesłać swoje
uwagi wprost do Zarządu Dróg
Miejskich np. drogą mailową na
adres zdm@zdm.gliwice.eu

—Mam pytanie. Koło mojego
bloku stoi czerwony volkswa-
gen bus. Zajmuje miejsce już tak
od roku. Parking nie jest zbyt
pojemny, a bus stoi i dosłownie
wrasta w ziemię. Pan od busa
ma jeszcze jeden podobny po-
jazd, który również zajmuje
miejsce parkingowe. Żona
wspomnianego pana ma skodę,
a teściowa fiata. Czy da się
jakoś wytłumaczyć „sąsia-
dowi”, żeby złomka usunął?

Miejsc parkingowych brakuje za-
równo w centrum jak i na osied-
lach. Co zatem zrobić z porzu-
conym samochodem, który od
wielu miesięcy zajmuje tak po-

trzebną przestrzeń? Trzeba ten
fakt zgłosić straży miejskiej. 
Tylko od początku roku funkcjo-
nariusze interweniowali kilka-
dziesiąt razy w podobnych spra-
wach. Warto reagować, gdyż bez-
troski właściciel często woli prze-
trzymywać niszczejący wrak, niż
go zezłomować. 

Zgodnie z ustawą: Prawo o ruchu
drogowym 
Art. 50a. 1. Pojazd pozostawiony
bez tablic rejestracyjnych lub po-
jazd, którego stan wskazuje na to,
że nie jest używany, może zostać
usunięty z drogi przez straż
gminną lub Policję na koszt wła-
ściciela lub posiadacza.

Rybnicka –
Nowy Świat.
Źle ustawiona
sygnalizacja?

Złom zajmuje
miejsce 
parkingowe

—Mam do was ogromną pro-
śbę - zaalarmujcie do pieszych
na temat ścieżek rowerowych.
Naprawdę mam już dość wy-
mijania małych dzieci biegają-
cych swobodnie po drodze
rowerowej, podczas gdy ro-
dzice patrzą na mnie, czy przy-
padkiem nie przejadę malucha.
Zamiast zabrać dziecko, to jesz-
cze uczą je totalnej głupoty.
Piesi nie są świętymi krowami
w Indiach, żeby pchać się wszę-
dzie bezkarnie. Szanujmy się
nawzajem, ja nie jeżdżę po
chodnikach nie przeznaczonych
dla rowerów. Nie pcham się
z rowerem na ulicę Zwycię-
stwa, wśród ludzi.

Zadbany chodnik, obok wydzielony
charakterystyczny pas i spaceru-
jąca całą szerokością rodzina. Przy-
jemny obrazek, choć nie dla
wszystkich. Piesi na drodze rowe-
rowej to prawdziwe zagrożenie. 
Warto dodać, że chodzenie samym
środkiem oraz całą szerokością
chodnika i drogi rowerowej jest
dość samolubne i utrudnia ko-
rzystanie z ciągu komunikacyjnego
innym użytkownikom.
Za beztroski spacer po drodze ro-
werowej grozi mandat w wyso-
kości 100 zł! Trzeba zaznaczyć,
że potrącenie przez pędzący rower
jest równie niebezpieczne co zde-
rzenie z małym samochodem. 
Z tą różnicą, że zarówno rowe-
rzysta jak i pieszy, mogą doznać
bardzo poważnych obrażeń.

Piesi na drodze
rowerowej
to prawdziwe
zagrożenie

—Chciałbym pozdrowić panów
policjantów w „lodówce”, któ-
rzy stali w korku na ul. Toszec-
kiej przy wjeździe do Gliwic
i nawet nie kiwnęli palcem na
„dawcę organów”. Mężczyzna
wyprzedzał wszystkich nie
zważając na to, że z naprze-

ciwka jadą auta i jest podwójna
ciągła. Dodam, że przekraczał
prędkość co najmniej o 50km/h.
Może któryś z tych policjantów
to przeczyta bo nie wiem za co
oni biorą pensję, jak im się robić
nie chce.

Policjanci
nie zauważyli
motocyklisty?

Kozielska — droga wyremonto-
wana, poza miastem. A tutaj
taki znak! Dlaczego 30 i dla-
czego zakaz wyprzedzania

skoro jest przerywana linia na
jezdni? Stoi już od dawna, ktoś
o nim zapomniał?

Ktoś zapo-
mniał o znaku? 

Znalezisko z pobytu na kąpielisku Leśnym, dokładnie
z brodzika dla dzieci

Pszczyńska. Przed i za skrzyżowaniem ze Skłodowskiej stoi
ograniczenie do 30. Na zdjęciu dobrze nie widać ale tylko
takie zdarzyłem zrobić z auta. Znak stoi od dawna i właściwie
nie wiadomo dlaczego. Poza tym gdzie jak gdzie ale na
Pszczyńskiej nikt go na pewno nie przestrzega.

Szpital Wojskowy. Róg Ko-
ściuszki i Zygmunta Starego.
Może ja mam jakieś rozbu-
chane potrzeby estetyczne
ale kto zezwala na zamiesz-
czanie takich rzeczy na za-

bytkowych budynkach?! Jeśli
już reklamy muszą być wszę-
dzie to niech chociaż będzie
to jedna tablica przy wejściu
do budynku albo coś pasują-
cego do zabudowy!

Panie aptekarzu
zdejmij Pan to...
wstydu oszczędź!

DYŻUR REDAKCYJNY
e-mail: redakcja@dzisiajwgliwicach.pl

�

32 332 50 96



Trwa budowa Drogowej Trasy
Średnicowej w Gliwicach. Od
ubiegłego piątku obowiązuje
ruch wahadłowy na odcinkach
ulic Kujawskiej i Błonie w są-
siedztwie budowanego u ich
zbiegu ronda.
Utrudnienia potrwają tam do
końca września. Przypomnij-
my, że w związku z realizacją
pierwszego odcinka DTŚ
(oznaczonego jako G1 – od

granicy z Zabrzem do ul. Ku-
jawskiej) w marcu zamknięto
dla ruchu ul. Kujawską – od
skrzyżowania z ul. Błonie na
odcinku 300 m w stronę cen-
trum miasta. Droga ta pozo-
stanie niedostępna do grudnia
2013 r. Zmotoryzowanych
obowiązuje objazd, który po-
prowadzono ulicami: Błonie,
Pocztową, Rymera i Dolną.

Powstaje�rondo.
Na�razie�ruch
wahadłowy
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Chcesz
pobujać
w�obłokach?
Gliwice wzbogacą się o nową
strefę spadochronową. Wszyst-
ko za sprawą Wojciecha Schnei-
dera i Bartosza Ciska, którzy
postanowili pokazać miesz-
kańcom, że nawet Ci stąpający
twardo po ziemi mogą na chwi-
lę odlecieć. 

We współpracy z ogólnopol-
skim Ośrodkiem Szkolenia
Lotniczego - Sky Camp oraz
przy wsparciu gliwickiego
Aeroklubu w życie wszedł
nowy projekt - Silesia Strefa
Spadochronowa. W ramach
tego przedsięwzięcia możliwe

jest szkolenie skoczków, wy-
konywanie skoków w tande-
mie, lub indywidualnych sko-
ków spadochronowych. Sile-
sia Strefa Spadochronowa po-
siada własne zaplecze tech-
niczne oraz doświadczonych
instruktorów. 

Szczególnie mile widziani są
Ci, którzy rządni wrażeń będą
chcieli wykonać spekakularny
skok, jak i Ci, którzy potrze-
bują na podjęcie tej decyzji
więcej czasu i póki co jedynie
popatrzą... a uwierzcie - jest
na co!

Nikt nie potwierdza. Nikt nie zaprzecza...

Myslovitz
w�Gliwicach?

Szykuje się wielkie wydarzenie na
Placu Krakowskim? Na jednej z face-
bookowych stron znalazła się infor-
macja dotycząca występu popularnej
grupy Myslovitz. Z nieoficjalnych do-
niesień wynika, że wydarzenie zapla-
nowano na 22 września. Zarówno
data jak i  informacje są owiane
tajemnicą, dlatego postanowiliśmy
sięgnąć do oficjalnych źródeł. 

We wtorek przesłaliśmy do Wydziału
Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miej-
skiego maila z prośbą o potwierdzenie

zagadkowych wieści. Po krótkim ocze-
kiwaniu nadeszła oficjalna odpowiedź
Naczelnika Wydziału Pani Katarzyny
Łosickiej. Brzmiała krótko i zwięźle:

—Miasto nie ma w planach organizacji
koncertu Myslovitz.

Skąd zatem podobne informacje? Jeśli
nie miasto to kto? Plac Krakowski wid-
nieje na oficjalnej stronie Myslovitz w
harmonogramie trasy koncertowej. Coś
zatem jest na rzeczy. Postanowiliśmy
skontaktować się z osobą odpowiedzial-

ną za organizację występów zespołu.
Sławomir Jurasz poinformował nas,
że pewne kroki zostały już podjęte, ale
nie może zdradzić szczegółów. Po krót-
kiej rozmowie przekazał nam numer
do gliwickiego organizatora. Ten okazał
się równie enigmatyczny jak jego kolega
z Warszawy. Zaznaczył jednak, że jeśli
wszystko pójdzie zgodnie z planem
i uda się oficjalnie zamknąć poczynione
ustalenia, to gliwiczanie mogą spodzie-
wać się fantastycznego wydarzenia.
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Ciągłe błędy kierowców.
Motocykliści nie są bezpieczni... 
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Kierowcy wciąż nie koncen-
trują się w czasie wykonywania
podstawowych manewrów.
Wielu nie traktuje motocyklis-
tów czy rowerzystów jako rów-
noprawnych uczestników ru-
chu. Często przyczyną tragedii
jest po prostu wymuszenie
pierwszeństwa. Nawet z pozoru
niegroźna kolizja czy uderzenie
dla motocyklisty jest śmiertel-

nym zagrożeniem.
– To prawda, że wielu moto-
cyklistów przekracza pręd-
kość, ale umówmy się, nie ku-
puje się sportowej maszyny
żeby wolno jeździć. – mówi
Martin, jeżdżący na różnych
motocyklach już od 17 lat. -
Ja tego nie pochwalam, sta-
ram się nie „odkręcać” w mie-
ście, ale to jest nasza pasja!
Jeżdżę po torach żeby zdoby-
wać coraz to większe umie-
jętności i poznawać maszynę
- jak można ją „złożyć” w za-
kręcie i jak szybko wyhamo-
wać. Ale takich obiektów
w Polsce brakuje, a niewielu
stać żeby pojechać wyszaleć
się u naszych sąsiadów.

W sezonie letnim, gdy moto-
cykle wyjeżdżają na ulice co
chwilę dochodzi do poważnych
wypadków. Tak między innymi
było w pierwszym tygodniu
sierpnia, kiedy na skrzyżowa-
niu ul. Tarnogórskiej i Olszew-

skiego kierowca osobowego
suzuki wymusił pierwszeństwo.
Jak relacjonował wtedy młod-
szy aspirant Janusz Szydło, 54-
latek nie poświęcił należytej
uwagi podczas wykonywania
manewru skrętu w lewo, wy-
muszając pierwszeństwo na
jadącym javą 31-latku. Gdy
motocyklista wjechał w tył sa-
mochodu, siła uderzenie wy-

rzuciła go kilka metrów nad
ziemię. Na miejscu pojawiły
się służby ratunkowe. Młody
człowiek w ciężkim stanie zos-
tał przewieziony do szpitala z
rozległymi obrażeniami. Zmarł
nad ranem.

Wymuszenie przy skręcie
w lewo z podporządkowanej
to częsta sytuacja. –potwier-
dza Martin. – Tylko, że moto-
cykla nie da się zatrzymać po
naciśnięciu hamulca jak w au-
cie. Ludzie myślą, że i tak mu-
simy zwolnić, a motocykl za-
trzymać to nie jest taka łatwa
sprawa. Nawet przy przepi-
sowej jeździe takie ostre ha-
mowanie może zakończyć się
utratą panowania nad ma-
szyną.

Nie trzeba było długo czekać,
aby sytuacja się powtórzyła.
Kilka dni później jeden z kie-
rowców zajechał drogę kobiecie
na skuterze. Z licznymi potłu-

czeniami i zadrapaniami zos-
tała zabrana przez pogotowie.
W ubiegłą środę przy ul. Tar-
nogórskiej doszło do kolejnego
niebezpiecznego zdarzenia.
Około godziny 17.00, 64-letni
kierowca volkswagena wymusił
pierwszeństwo na 20-latku.
Mężczyzna wyjeżdżający
z DK88 dosłownie zajechał
drogę motocykliście jadącemu
w stronę centrum. Według re-
lacji świadków, choć chłopak
jechał przepisowo nie miał
szans na ominięcie samochodu.
Ze wstępnych ustaleń wynika,
że kolejny była to wina kie-
rowcy samochodu. Z urazami
głowy i ogólnymi potłuczenia-
mi 20-latek został przetran-
sportowany do szpitala. Jego
życiu nie zagraża niebezpie-
czeństwo, choć jak przekazali
nam czytelnicy doszło do zła-
mania kręgosłupa. 

– Mnie kiedyś facet na Porto-
wej próbował zabić. Bo jak
to inaczej nazwać?! Zawra-
canie z przyczepą, za zakrę-
tem, na podwójnej ciągłej! On
ma wgnieciony bok, ja nie
mam maszyny. Zawsze to
samo tłumaczenie - „nie wi-
działem”. Rozumiem, że ktoś
leci z ponaddzwiękową ale
giną też ludzie jeżdżący prze-
pisowo. Często kierowcy aut
po prostu nie tyle nas nie wi-
dzą, co nie chcą widzieć. Głup-
ków, którzy jeżdżą w mieście
150, co innego na autostradzie,
trzeba piętnować i wsadzać
do pierdla, ale to są idioci,
którzy robią złą opinię pozos-
tałym, po prostu kochającym
motocykle i jazdę. – emocjo-
nuje się Witold jeżdżący na
motocyklach od dziecka.

W podobnych przypadkach
nie wystarczy spoglądać w lu-
sterka. Tłumaczenie, że na
pewno jechał zbyt szybko rów-
nież nie usprawiedliwia kie-
rowców. Wystarczy odrobina
uwagi i mniej rutyny, aby za-
pewnić bezpieczeństwo tym
mniej chronionym uczestni-
kom ruchu. Spoglądajcie w lu-
sterka, pilnujcie czy nie
wymusicie pierwszeństwa,
a z pewnością nikt nie straci
życia. 
–   Naprawdę lepiej pomyśleć
o tym, że motocykl jedzie dużo
szybciej niż mieć potem na
sumieniu jakiegoś małolata,
który miał całe życie przed
sobą. –   przestrzega Martin.
Lepiej puścić wariata niż go
zabić.

Co jakiś czas pojawiają się dramatyczne relacje policji i świadków
na temat kolejnych wypadków z udziałem jednośladów. Wizerunek
motocyklisty jako ”dawcy” i ”wariata” nadal funkcjonuje w świado-
mości Polaków. Czas by ten stereotyp zmienić.

Prawda jest taka, że w Polsce
szkoły jazdy uczą jak zdać a
nie jak jeździć, a po drugie
założę się, że miły, starszy
Pan ostatnie badania wzroku
i refleksu miał... nigdy.

Michał

Ale przecież to my motocy-
kliści jesteśmy Ci najgorsi,
bo większa nagonka jest na
motory

Maciej

Całkowicie się z tym zga-
dzam. Kto śmigał po G-cach
na moto ten wie jak często
kierowcy wymuszają, zajeż-
dżają, czy zmieniają pas ru-
chu bez kierunku i patrzenia
w lusterka.

Paweł

W Polsce większość wypad-
ków z jednośladami jest winą
kierowców samochodów bo
nie liczą się z innymi!

Karolina

Motorem to jeszcze. A ro-
werzyści? Toż to nie mają
prawa być na drodze.

Jerzy

Najwidoczniej część osób tu
wypowiadających się nie ma
żadnego dokumentu upraw-
niającego do kierowania ja-
kimkolwiek pojazdem. Po-
uczęszczajcie trochę w ruchu
drogowym z tymi wspania-
łymi skuterowcami i rowe-
rzystami nie mającymi zie-
lonego pojęcia o ruchu dro-
gowym i dopiero wtedy się
wypowiadajcie.

Kate

90% „skuterzystów” to gów-
niarze którzy dostali skuter
na 15 urodziny i wsiadają
na niego nie mając najmniej-
szego pojęcia o ruchu dro-
gowym.

Basia

Ja to bym proponował nie
oceniać i nie osądzać, póki
policja i sąd nie ustalą win-
nego - bo to właśnie oni
przeprowadzają dochodze-
nie, po co od razu piętnować
skuterzystów?

Marcin

Osobiście zwracam szczegól-
ną uwagę na jednoślady ale
czasem jest to niewykonalne..

szczególnie jeżeli porusza
się kilka razy za szybko i nie
patrzy na samochody oso-
bowe bo wychodzi z zaloże-
nia że zdązy, że się zmieści.

Szymon

Z całym szacunkiem dla na-
szych kierowców, troszeczkę
więcej uwagi na drodze
i ostrożności

Monika

Wszystko wyglądało bardzo
poważnie. Wracałam z pracy
po siedemnastej, na wyjeź-
dzie z DK88 przed stacją
Shella stał busik, a przed
nim leżał motocykl i dwa
kaski. W pobliżu karetka na
sygnale i pełno policji.

Joanna

Politykom w Polsce udało
się na prawdę podzielić ludzi.
Teraz już nie tylko polityka
nas dzieli. Wszędzie widać
brak szacunku do drugiego
człowieka po prostu. Na dro-
dze to czasem jawna niena-
wiść.

Witold
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❚ Przedsiębiorstwo Budowlane 
zatrudni pracowników w zawo-
dach: murarz, malarz. Kontakt
Tel. 691-030-245

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

❚ Meble firmowe i na wymiar -
Chorzowska 40,
Tel.(32) 270-00-09, 695-899-863

❚ Kupię każdy samochód 
osobowy i dostawczy 
TEL. 660-476-276

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

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

❚ Naprawa pralek, kuchenek 
gazowo-elektrycznych
Tel. 784-247-509

❚ Kupię starocie - antyki, 
Tel. 515-533-560 

❚ Masz kredyt hipoteczny?
Grozi Ci windykacja komornicza?
Zadzwoń Tel. 604-545-521

❚ Poszukuję niedużego mieszka-
nia (2-3 pokoje) z kredytem hi-
potecznym do spłaty jeszcze
przez wiele lat (umiarkowana
rata kredytu) Tel. 604-545-521

❚ Malowanie od 2zł/m2,Tapety 
Gładzie, Panele, Odsuwamy
meble Tel. (32) 235-61-32
607-969-758

OGŁOSZENIA
DROBNE

R E K L A M A

McFLURRY®

LION®

4,00zł
ZAPRASZAMY DO RESTAURACJI 
McDONALD’S® W GLIWICACH:

ul. Lipowa 1
restauracja czynna: 8.00-23.00

ul. Toszecka 98
restauracja czynna: 8.00-23.00
McDrive® czynny: 7.00-24.00

ul. Zwycięstwa 39
restauracja czynna: 7.00-24.00

KU
PO

N

© 2013 McDonald’s Corporation. Kupon upoważnia do jednorazowego skorzystania 
z wybranej oferty. Oferta nie może być łączona z innymi promocjami w restauracji 
McDonald’s®. Kupon rabatowy dotyczy produktów z oferty klasycznej. Oferta ważna 
tylko w restauracjach McDonald’s w Gliwicach wymienionych obok do 31.08.2013.



FORMULARZ
ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIA DROBNEGO W GAZECIE

„TYDZIEŃ W GLIWICACH”

TREŚĆ OGŁOSZENIA:
Cena 1 emisji ogłoszenia o długości do 60 znaków - 10 zł

Za każde kolejne rozpoczęte 60 znaków - 10 zł

Za znak uważa się każdą literę, cyfrę, przerwę między wyra-
zami oraz znak interpunkcyjny
DOPŁATY:
 za pogrubione litery   +5 zł 
 za ramkę   +10 zł
 za tło   +20 zł

LICZBA EMISJI:

DATA PIERWSZEJ EMISJI:
Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć obowiązującą stawkę VAT

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
Imię i nazwisko / Pełna nazwa firmy:

Adres: 

NIP (dla firm)

Osoba kontaktowa (dla firm):

Telefon e-mail:

Kod pocztowy/miasto/ulica/

Wypełniony formularz proszę dostarczyć osobiście do Redakcji
na ul. Górnych Wałów 52/13 w Gliwicach

lub skorzystać z elektronicznego formularza na:

ZNIŻKI:
powyżej 4 emisji - 5% taniej,
powyżej 12 emisji - 10% taniej,
powyżej 24 emisji - 20% taniej

www.dzisiajwgliwicach.pl/ogloszenia
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Klub Sportowy Gliwice Lions, z siedzibą w Gliwicach
przy ul. Polnej 40, informuje, że na podstawie decyzji Pre-
zydenta Miasta Gliwice nr SO.5311.14.2013 z dnia 9 maja
2013 r. została przeprowadzona zbiórka publiczna w dniach
od 11.05.2013 do 22.07.2013 na terenie Miasta Gliwice
w formie sprzedaży cegiełek wartościowych o nominale 10
zł, celem pozyskania środków na pokrycie kosztów udziału
reprezentacji Klubu w rozgrywkach I Polskiej Ligi Futbolu
Amerykańskiego. 
W wyniku zbiórki publicznej sprzedanych zostało 112
cegiełek wartościowych, z których Klub Sportowy Gliwice
Lions uzyskał łączną kwotę 1120 zł.

Rowerowe Pożegnanie Wakacji

Turystyczny Klub Kolarski PTTK zaprasza sympatyków tury-
styki rowerowej, w niedzielę, 1 września do Pilchowic na XX
Rajd Rowerowy. 
Meta rajdu usytuowana będzie na terenie boiska sporto-
wego LKS VICTORIA w Pilchowicach przy ul. Świerczew-
skiego 3, będzie czynna od godz. 11:00 do godz. 13:00.
Dojazd trasami dowolnymi lub trasą wyznaczoną z gliwic-
kiego Rynku ze wspólnym startem o godz. 9:00. Na mecie
po wpłaceniu symbolicznego wpisowego, uczestnicy otrzy-
mają pamiątkową plakietkę i będą mogli brać udział
w konkursach sprawnościowych, których zwycięzcy otrzy-
mają nagrody. Impreza została dofinansowana ze środków
UM w Gliwicach.
Wszystkich zainteresowanych turystyką rowerową zapra-
szamy w każdy wtorek o godz. 17:00 na zebrania klubowe,
odbywające się w sali na I piętrze  w siedzibie Oddziału
PTTK Ziemi Gliwickiej, Rynek 11.b

Zakończenie wakacji
na Placu Krakowskim

31 sierpnia na Placu Krakowskim pomiędzy godzinami
14.00 a 22.00 odbędzie się impreza międzyosiedlowa
pt. „Zakończenie wakacji na Placu Krakowskim”, organizo-
wana przez pięć Rad Osiedlowych: Sikornik, Wojska Pol-
skiego, Politechnika, Zatorze i Ligota Zabrska.
W ramach imprezy zostanie przeprowadzona Zbiórka pub-
liczna organizowana przez Komitet pt. „Fontanna serc”.
Wszystkie zebrane środki będą przeznaczone na operację
serca Łukasza Gibałki. W przeprowadzeniu zbiórki poma-
gają Członkowie Stowarzyszenia Moto Sport Gliwice.
W trakcie imprezy zaplanowano szereg atrakcji, m.in. wy-
stępy młodzieżowych zespołów muzycznych, dmuchańce
dla dzieci i catering. Zaprezentowane zostaną samochody
zabytkowe i rajdowe.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gliwic do
przyjścia na Plac Krakowski i wsparcia naszej wspólnej akcji. 

Organizatorzy

OGŁOSZENIA
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W tym
tygodniu
imieniny
obchodzą 

 Adrianna (poniedziałek)

— przywiązuje dużą uwagę do swo-
jego wyglądu, lubi biżuterię, imprezy.
Sama jest dla siebie autorytetem,
nie lubi uwag innych ludzi, rzadko
też sugeruje się czyjąś opinią.

 Dominika (wtorek)

— jest osobą spokojną i z natury
nieufną. Ciężko i rzadko nawiązuje
przyjaźnie, najczęściej ma ona małe
grono bliskich osób . Nikogo nie
dopuszcza do swoich planów, są
one jej tajemnicą. Powoli i spokojnie
buduje swoją karierę zawodową.
Dominika jest szczera, uwielbia sztu-
kę, poezję i jest bardzo religijna.
Często jest uważana za osobę, która
żyje w swoim własnym, maleńkim
świecie, nie znaczy to jednak, że nie
interesuje się innymi ludźmi, wręcz
przeciwnie, jest osobą bardzo po-
mocną i współczującą.

 Aleksandra (środa)

— osoba o tym imieniu jest praw-
domówna i sprawiedliwa. Niestety
prawdomówność często sprawia jej
w życiu problemy. Ma charakter
marzycielski, często ma skłonności
do przesady. Posiada piękne i szczytne
idee, których nie realizuje, ponieważ
brak jej mocnych postanowień. Jest
osobą towarzyską, lubi kierować in-
nymi. Podkreśla swoją kobiecość,
szczególnie w gronie mężczyzn.
Niekiedy bywa zbyt gadatliwa.

 Janusz (czwartek)

— to człowiek zaradny, odważny,
energiczny i pełen temperamentu.
Jest osobą niełatwą we współżyciu,
trudny w małżeństwie, z kolei jako
ojciec bardzo troskliwy. Dociekliwy,
pobudliwy i mało odporny na opinie
innych. Niechętnie ulega czyimś
wpływom, jeśli jednak jakaś osoba
do niego dotrze, potrafi być dobry,
zrównoważony kulturalny i szla-
chetny. 

 Michał (piątek)

— człowiek o imieniu Michał jest
dobry, pogodny, stateczny i wy-
kształcony. Z ochotą radzi innym
i pomaga w trudnych sytuacjach,
chociaż sam przez to często ma
komplikacje. Jest kulturalny oraz in-
teligentny. Często sam dba o dom
i wykształcenie dzieci.

 Marek (sobota)

— to mężczyzna spokojny, skryty,
lojalny i bardzo pracowity. Potrafi
odnaleźć się w każdej sytuacji
i wyjść cało z każdej opresji, dzięki
swojej pewności siebie. Posiada in-
dywidualność twórczą, lubi sztuki
piękne, ma szansę odnieść sukces
literacki. Marek lubi wolność myśli
i działania, nie cierpi, gdy ktoś
narzuca mu swoje plany. Uwielbia
przyrodę, smaczne potrawy, modne
ubrania. 

 Bronisława (niedziela)

— jest gadatliwa, plotkarska, lubi
komfort życia za wszelką cenę. Po-
siada twórczy umysł i zdolności or-
ganizatorskie. Jest miła, ale nie można
na niej zbyt polegać. Bywa kapryśna,
jest osobą bardzo towarzyską. Bro-
nisława jest znakomitą gospodynią
domową. 

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. 

Baran 21.03-20.04
Nie odsuwaj od siebie tego co nie-
przyjemne. Wręcz przeciwnie. 
W tym tygodniu powinieneś zmie-
rzyć się z „niewygodnymi”
sytuacjami.

Byk 21.04-20.05
W weekend wsiadaj na rower
i pokonaj wielokilometrową trasę.
To poprawi Twój nastrój i kondycję.
Przyda Ci się odrobina aktywności
fizycznej.

Bliźnięta 21.05-21.06
Ostatnie sukcesy uderzyły ci jak

woda sodowa do głowy. To fakt,

masz prawo do dumy. Jednak pa-

miętaj, że wszystko jest ulotne. 

Rak 22.06-22.07
Pamiętaj, że najważniejsza jest do-

bra organizacja. Wszystko wyko-

nasz koncertowo, a na finiszu

otrzymasz pochwały i gratulacje.

Dbaj także o dobry wygląd.

Lew 23.07-23.08
Mocny i spokojny sen sprzyja sy-

tuacji wyjściowej. Dzięki niemu

odzyskasz spokój i „naładujesz

akumulatory”. Niemalże się na

nowo odrodzisz.

Panna 24.08-22.09
Działaj dynamicznie, jednak nie

uciekaj w samozadowolenie. Jesz-

cze nie pora, by stroić piórka.

Każdą wolną chwilę przeznacz na

odrobinę odpoczynku. 

Waga 23.09-23.10
W tym tygodniu musisz się zasta-

nowić czy ludzie, którzy udzielili

ci rad są naprawdę bezstronni. Nie

osądzaj ich jednak na podstawie

pierwszego wrażenia. 

Skorpion 24.10-22.11
Bądź wytrwały. Nie zrażaj się opi-

niami innych. Działaj strategicznie.

W relacjach prywatnych nie musisz

się niczego obawiać.

Strzelec 23.11-21.12
Postaraj się trzeźwo analizować

fakty. Szybko odkryjesz szykujący

się spisek. Także w uczuciach mo-

żesz czuć się zagubiona.

Koziorożec 22.12-2001
Możesz w tym tygodniu od-

nieść wrażenie, że na nic nie

masz wpływu. Wszystko bę-

dzie się toczyć obok ciebie.

To tylko złudzenie, wszystko

jest pod kontrolą.

Wodnik 21.01-19.02
Jak nie spróbujesz, to się nie do-

wiesz. Już czas najwyższy porzucić

marzenia. Zbyt długo się nimi kar-

miłeś. Masz koncepcję, więc zacznij

ją urzeczywistniać. 

Ryby 20.02-20.03
Mimo licznych obowiązków po-

winieneś być w dobrej formie. To

dobrze, bo w tym tygodniu będziesz

musiał być omnibusem.

R E K L A M A

Horoskop

mailto: naczelny@dzisiajwgliwicach.pl
mailto: naczelny@dzisiajwgliwicach.pl

