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Czwartek, 05 bm.
temp. 23°C |10°C

Piątek, 06 bm.
temp. 24°C |9°C

Wtorek, 03 bm.
temp. 16°C |11°C

Środa, 04 bm.
temp. 20°C |10°C ❂ ❂

bezpłatna gliwicka
gazeta informacyjna

❂ ❂
Sobota, 07 bm.
temp. 25°C |4°C

2 września 2013 Nr 044

R
E

K
L

A
M

A

www.dzisiajwgliwicach.pl

Największy nakład
w Gliwicach rozdawany do ręki

informacje codziennie
na portalu:

Dzisiaj w Gliwicach
www.dzisiajwgliwicach.pl

Gliwice w ostatnich dniach
sierpnia 1939 roku były mias-
tem w całym tego słowa zna-
czeniu przygranicznym. Tuż za
miejskimi rogatkami przebie-
gała, wytyczona siedemnaście
lat wcześniej, granica z Polską.
Zwłaszcza po roku 1933 i prze-
jęciu władzy w Niemczech przez
Adolfa Hitlera podkreślać za-
częto rolę Gliwic jako bastionu
niemczyzny na wschodnich ru-
bieżach Rzeszy. Wzmocnieniu
działalności propagandowej słu-
żyć miało oddanie do użytku
w 1935 roku obiektów stacji
nadajnika (Gleiwitzer Sender)
przy ul. Tarnogórskiej. 

Na cały świat gliwicka radio-
stacja zasłynęła 31 sierpnia
1939 roku.  Wówczas to sied-
mioosobowy oddział, dowo-
dzony przez funkcjonariusza
niemieckiej służby bezpieczeń-
stwa i oficera SS Alfreda Hel-
muta Naujocksa wdarł się oko-
ło godziny 20.00 do budynku
przy ul. Tarnogórskiej. Po ster-
roryzowaniu obsługi, ucharak-
teryzowani na powstańców ślą-
skich napastnicy, usiłowali od-
czytać po polsku odezwę, za-
powiadającą rychłą polską
ofensywę i wzywającą do po-
wstania. Zaczynała się ona sło-
wami: „Uwaga, tu Gliwice. Ra-
diostacja znajduje się w rękach
polskich…” . Na więcej nie po-
zwoliły warunki techniczne.

Więcej o Radiostacji można prze-

czytać na stronie Muzeum w Gli-

wicach.

Prowokacja
gliwicka
Tutaj�się�zaczęło!
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Politolog, filozof, komentator 

polityczny, współtwórca i redaktor

portalu www.jagiellonski24.pl,
działacz społeczny

Grzegorz Piechuła

w Gliwicach

www.tydzienwgliwicach.pl2

Zmarnowany
urlop?

Tusk
musi wyrzucić
Gowina

Wyjazd na wczasy nie zawsze
kończy się w sposób taki jak
mieliśmy zaplanowany. Wyku-
pienie wczasów w biurze po-
dróży, nawet wiodącym i jed-
nym z największych w Polsce,
nie daje gwarancji że wyma-
rzone wczasy będą udane. 

Nasi klienci wykupili dwuty-
godniowe wczasy w Grecji,
w luksusowym hotelu o pięciu
gwiazdkach, w pokoju rodzin-
nym o powierzchni powyżej 25
metrów kwadratowych z wido-
kiem na morze. Po całonocnej
podroży dotarli na miejsce gdzie
okazało się, że nie ma takiego
pokoju jak był przewidziany
w umowie i hotelarz zakwate-
rował ich w dwóch małych po-
koikach w przyziemiu z wido-
kiem na ścianę basenu. 

Klienci oczywiście zgłosili
przedstawicielowi biura ten
fakt, jednak po całodniowym,
nerwowym oczekiwaniu,
otrzymali jedynie większy po-
kój jednak bez widoku na mo-
rze i o mniejszej powierzchni
niż mieli zagwarantowaną
w umowie. W takim wypadku
należy wszelkie uwagi, na piś-
mie, zgłosić rezydentowi, któ-
ry ma potwierdzić dany stan
faktyczny. 

Po powrocie do Polski wystą-
piliśmy do biura podróży
z reklamacją i żądaniem za-
płaty odszkodowania i zadoś-
ćuczynienia wobec nienależy-
tego wykonania umowy
w kwocie równej wartości
wczasów. Biuro podroży uzna-
ło swoją odpowiedzialność
jednak tylko w części, wypła-
cając różnicę w cenie pokoju
pomijając całkowicie zadoś-
ćuczynienie, argumentując
w sposób kuriozalny, że w ce-
nie była też wykupiona dobra

pogoda, a tym samym ujemne
doznania klientów związa-
nych ze zmarnowanym urlo-
pem nie mogą mieć miejsca. 

Ostatecznie sprawę rozstrzyg-
nął Sąd który prawomocnie
uznał rację klientów, że
oprócz odszkodowania należy
im się również zadośćuczy-
nienie za zmarnowany urlop.
Przepis art. 11a ust.1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o usługach turystycznych jest
między innymi podstawą od-
powiedzialności organizatora
turystyki za szkodę niemająt-
kową klienta w postaci tzw.
zmarnowanego urlopu. Wy-
mieniony przepis, co do za-
sady przyznaje prawo do od-
szkodowania za uszczerbek
niemajątkowy poniesiony na
skutek niewykonania lub nie-
należytego wykonania zobo-
wiązania przez organizatora
imprezy turystycznej. 

Podstawowym bodźcem klien-
tów wykupujących wczasy jest
osiągnięcie korzyści niemate-
rialnej w postaci przyjemności
wypoczynku, spokoju, relaksu,
poczucia komfortu itp. Tym
samym wobec okoliczności
związanych z nienależytym
wykonaniem umowy przez
biuro podróży klienci ponieśli
szkodę niemajątkową za którą
należy się zadośćuczynienie.

Ważne jest to, że klientom
biur podróży przysługują
dwa roszczenia związane
z nienależytym wykonaniem
usługi turystycznej. Pierwsze
to odszkodowanie za ponie-
sione straty, a drugie to za-
dośćuczynienie za zmarno-
wany urlop. Reklamacje na-
leży złożyć na adres organi-
zatora wczasów czy wycieczki
w terminie 30 dni od daty
powrotu.

Paweł Strumiński

Radca prawny,

wspólnik zarządzający Kancelarii 

Strumiński i Wspólnicy 

Adwokaci i Radcowie Prawni 

Sp.k. w Gliwicach

Jacek Żalek, białostocki poseł, został za-
wieszony w prawach członka Platformy
Obywatelskiej na trzy miesiące. To kara
za złamanie klubowej dyscypliny przy
ostatnich głosowaniach budżetowych.
W ubiegłym miesiącu odbyły się dwa gło-
sowania, kluczowe dla rządowych planów
budżetowych. W obu trójka konserwa-
tystów z PO wstrzymała się od głosu, co
stanowiło pogwałcenie partyjnej dyscy-
pliny.

Wykonanie kary zostało zawieszone
w czasie, ze względu na trwającą wówczas
wewnętrzną kampanię w PO. Dziś poz-
naliśmy partyjny werdykt – zawieszenie
dla Jacka Żalka i grzywna w wysokości
tysiąca złotych dla Jarosława Gowina.
John Godson uniknął kary tylko dlatego,
że sam wcześniej zrezygnowałz członko-
stwa w Platformie. Jarosław Gowin uznał
tę decyzję za niesprawiedliwą i ogłosił, że
w geście solidarności z klubowym kolegą,
również zawiesza swoje członkostwo
w Platformie Obywatelskiej na trzy mie-
siące. Władze partii tłumaczą podjęte roz-
strzygnięcia tym, że Jarosław Gowin bun-
tował się zdecydowanie rzadziej od swo-
jego partyjnego sojusznika. Nie sposób
jednak oprzeć się przekonaniu, że różnica
w karach miała być jasnym sygnałem dla
pozostałych sojuszników Gowina w PO.
Władze partii chciały podciąć skrzydła
byłemu ministrowi sprawiedliwości, pa-

cyfikując jego zaplecze. Krakowski kon-
serwatysta wykazał się jednak wyjątkowym
refleksem.
Dwudziestoprocentowe poparcie wśród
członków PO, to dla byłego ministra spra-
wiedliwości zdecydowanie więcej, niż wy-
nik gwarantujący honorową porażkę. Każ-
dy głos oddany na Jarosława Gowina jest
traktowany jako wyraz buntu wobec kie-
rującego partią Prezesa Rady Ministrów.
Przedwyborcza kampania lidera konser-
watystów oparta była niemal w całości na
ostrej krytyce sposobu sprawowania władzy
przez Donalda Tuska – zarówno w partii,
jak i w całym kraju. Cel przyświecający
byłemu ministrowi miało tłumaczyć jego
nazwisko, przekształconew kampanii
w slogani pisane jako Go Win – w swo-
bodnym tłumaczeniu: idź i wygrywaj. Nie-
bezpośrednio to hasło sugerowało, że pod
wodzą obecnego premiera, PO przegra
wybory i straci władzę w 2015 roku. Je-
dynym ratunkiem miała być zmiana na
stanowisku przewodniczącego. 

Po ogłoszeniu wyników wyborów i zwy-
cięstwie dotychczasowego lidera, mogło
wydawać się, że ostry, wewnątrzpartyjny
spór osłabnie lub przynajmniej przestanie
być rozstrzygany publicznie. Nowy - stary
szef PO zaoferował Jarosławowi Gowi-
nowi… wycofanie wniosków o wyrzucenie
go z partii. Były minister po ogłoszeniu

wyborczych wyników nie odsunął się
w cień, a wręcz przeciwnie. Zaczął pod-
kreślać aktualność swoich kampanijnych
postulatów oraz domagać się wprowa-
dzenia istotnych korekt w polityce rządu
i sposobie sprawowania wewnątrzpartyjnej
władzy. Z tą różnicą, że po zdobyciu 20%
poparcia w PO, robi to już nie tylko na
własny rachunek, lecz w imieniu znacznej
części partyjnych działaczy, kwestionując
tym samym przywództwo Donalda Tuska.

Ponowny wybór na przewodniczącego
Platformy nie umocnił pozycji szefa rządu
we własnym ugrupowaniu. Wręcz, para-
doksalnie, osłabił ją na rzecz Jarosława
Gowina. Dlatego premier Tusk nie może
tolerować we własnych szeregach opo-
nenta budującego swoją pozycję na głośnej
i nośnej krytyce jego władzy. Szef rządu
nie może też po prostu wyrzucić swojego
konkurenta z partii. Zostałoby to odebranej
jako zemsta, za podjęcie wyborczej rywa-
lizacji z liderem ugrupowania. Stąd wy-
pychanie z PO wszystkich liderów kon-
serwatywnego skrzydła. Pierwszy ustąpił
John Godson. Następnie w prawach człon-
ka klubu zawieszony został Jacek Żalek. 

Bez względu na dalszy rozwój wydarzeń,
finał tej rozgrywki jest dobrze znany obu
stronom sporu. Krakowski konserwatysta
znajdzie się poza Platformą Obywatelską.

Masz prawo
do odszkodowania

R E K L A M A
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Jak gliwiczanie oceniają
swoje miasto?

Z
a główne wskaźniki poziomu ja-
kości życia przyjmuje się między
innymi wysokość zarobków, do-
stęp do edukacji czy opieki zdro-

wotnej. Dane analizowane przez ekono-
mistów, socjologów i demografów okre-
ślają w ten sposób rozwój społeczeństwa. 

Co jednak stanie się gdy odsuniemy na
bok statystyki i zapytamy obywateli jak
oceniają swoje miasto? Czy wyniki będą
się powielać z tymi opracowanymi przez
ekonomistów? 

Takie pytanie postawili twórcy tego-
rocznej edycji „Diagnozy społecznej”.
Ogólnopolska ankieta skupiała się oczy-
wiście na jakości życia – jednak z tą róż-
nicą, że o wynikach decydowała subiek-
tywna ocena mieszkańców. Badani sami
określali poziom zadowolenia i satysfakcji
z życia. Odpowiadali na pytanie jak żyje
się w ich mieście. 

Jak na tle innych miast wypadły Gliwice? 

Bardzo dobrze. Miasto zajęło wysokie,
dziesiąte miejsce w Polsce.

Paradoksalnie, w wynikach Lokalnego
Wskaźnika Rozwoju Społecznego zajęliś-
my dopiero miejsce 34.  Wskaźnik to
projekt realizowany przez ekspertów Pro-
gramu Narodów Zjednoczonych ds. Roz-
woju we współpracy z Głównym Urzędem
Statystycznym oraz ekspertami z wiodą-
cych ośrodków akademickich w Polsce.
Jak widać, subiektywne odczucia gliwi-
czan są dużo lepsze niż oceny zewnętrz-
nych badaczy. Co zatem wpływa na za-
dowolenie mieszkańców? Z badań prze-
prowadzonych przez Newsweek wynika,
że doceniamy rozwiniętą infrastrukturę,
stosunkowo niskie ceny oraz dobrą kon-
dycję finansową Gliwic.

Co bardzo istotne, nawet jeśli nie jest
idealnie, potrafimy cieszyć się życiem.
Doceniamy miejsce, w którym żyjemy,
a to z kolei wpływa na jego niepowtarzalny
klimat. 

R E K L A M A

codzienne informacje na portalu Dzisiaj w Gliwicach:

www.dzisiajwgliwicach.pl
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Zamiast śmieciowej
rewolucji śmieciowa
rewelacja 

W Gliwicach przyjęto, że opłata za
śmieci naliczana będzie od m2 po-
wierzchni mieszkania. Podobne zasady
przyjęto m.in. we Wrocławiu, Gdańsku,
Białymstoku i Koszalinie. Okazało się,
że dzięki przyjęciu takiego rozwiązania
gliwiczanie za wywóz śmieci w Gliwi-
cach będą płacić mniej niż mieszkańcy
sąsiednich miast. Przykładowo 4-oso-
bowa rodzina mieszkająca w lokalu
o powierzchni 70 m2 za posegregowane
odpady zapłaci miesięcznie 20 zł (za
niesegregowane 30 zł). Dla porów-
nania, w Zabrzu, gdzie opłaty naliczane
są „od głowy”, rodzice z dwójką dzieci

zapłacą za posortowane śmieci 35,40
zł miesięcznie (51,40 zł bez segregacji).
Jeszcze drożej jest w Rudzie Śląskie.
Tam 4-osobowa rodzina sortująca od-
pady otrzyma rachunek w wysokości
odpowiednio 44 lub 68 zł.

Ciepło, cieplej... tanio

Sporo niższe są również opłaty za
ogrzewanie. Średnia cena ciepła wraz
z przesyłem oferowana mieszkańcom
przez miejską spółkę PEC wynosi 53,71
zł. W Zabrzu i Bytomiu jest drożej
(około 65 zł). PEC Gliwice wychodzi
też poza rutynową działalność. Stawia
na edukację. Organizuje cykliczne
spotkania z mieszkańcami. Uczy jak
racjonalnie korzystać z ciepła, a nabyta

wiedza przekłada się na konkretne
oszczędności, a co za tym idzie mniejsze
opłaty. 

Woda–tania i zdrowa

W Gliwicach – za 1 m3 wody trzeba
zapłacić 4,10 zł, natomiast odbiór
1 m3 ścieków kosztuje 5,97 zł. Mimo
kryzysu, w ciągu 5 ostatnich lat, woda
w Gliwicach zdrożała tylko o 3,5 procent.
Przykładowy rachunek za wodę i od-
prowadzanie ścieków dla 4-osobowej
rodziny zużywającej miesięcznie 12 m3,
z uwzględnieniem opłat dodatkowych,
wynosi tylko 130 zł. W Zabrzu trzeba
zapłacić –165 zł w Bytomiu –175 zł,
w Tarnowskich Górach –192 zł. Naj-
drożej jest w Mikołowie ponad 200 zł
miesięcznie. Woda w Gliwicach jest
dla mieszkańców dobra nie tylko ce-
nowo, ale także jakościowo. Do kranów
dociera z ujęć głębinowych. Jest zatem
w znacznie mniejszym stopniu nara-
żona na zanieczyszczenia niż w przy-
padku innych śląskich miast, które
źródło wody mają w zbiornikach po-
wierzchniowych, otwartych. 

Im więcej, tym taniej 
Od 1 stycznia w Gliwicach działa

program „Rodzina 3+”. Każda rodzina
wielodzietna, która do niego przystąpi
otrzymuje kartę rabatową, a wraz
z nią zniżki do miejskich placówek
kulturalnych i obiektów sportowych
oraz w kilkudziesięciu punktów hand-
lowo–usługowych. Dzięki niej mniej
kosztuje wyjście na basen, do muzeum
czy teatru. Tańsza jest również gra
w tenisa na miejskich kortach. Karta
umożliwia również zakup w niektórych
księgarniach podręczników szkolnych
w niższych cenach. 

Miastu co miejskie...

Z początkiem tego roku w Gliwicach,
podobnie jak w całej Polsce wzrosły
maksymalne stawki podatku od nie-
ruchomości. Ma to związek ze zmianą
wskaźnika inflacji. Od 1 m2 budynków
mieszkalnych gmina może maksy-
malnie pobierać 0,73 zł. I tyle właśnie
od mieszkańców pobiera Zabrze.
O pięć groszy taniej jest w Bytomiu.

Najmniej płacą jednak mieszkańcy
Gliwic. W tym roku obowiązująca
stawka to 0,65 zł. 

Gliwice
—przyszłość jest tu

Mniejsze wpływy do miejskiej kasy
spowodowane niższymi stawkami opłat
dla mieszkańców nie przeszkadzają
Gliwicom w realizacji dużych inwestycji.
Miasto buduje nowe mieszkania,
oddaje do użytku nowe hale sportowe.
Odnawia i modernizuje skwery, by
mieszkańcy mieli atrakcyjne miejsca
rekreacji. Niedawno w Palmiarni Miej-
skiej otwarto pawilon akwarystyczny.
Prezentowana tam ekspozycja czterech,
olbrzymich słodkowodnych akwariów
jest jednym z najatrakcyjniejszych
przedsięwzięć tego typu w Polsce.
Modernizowany jest Gliwicki Teatr
Muzyczny oraz placówki edukacyjne.
Gliwickie Przedsiębiorstwo Komuni-
kacji Miejskiej zakupiło 20 nowo-
czesnych, niskopodłogowych autobu-
sów, które wożą już zadowolonych
pasażerów. 

OGŁOSZENIE

To, że życie słono kosztuje wiadomo nie od dziś. Na zakupy i comiesięczne
opłaty wydajemy mniej lub więcej, w zależności od potrzeb czy zasobności
portfela. Ale nie tylko. Wiele zależy także od miejsca, w którym przyszło nam
żyć. Czy na Śląsku jest tanio? Z tym bywa różnie. Postanowiliśmy sprawdzić
i wyszło, że koszty utrzymania najmniejsze są w Gliwicach. Za wodę, ogrzewanie
i śmieci gliwiczanie płacą mniej niż mieszkańcy innych Śląskich miast. Mniejszy
jest także podatek od nieruchomości. Na wsparcie mogą liczyć też rodziny
wielodzietne.

...
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...czyli super pojemne kubły na
4 klatki (jakieś 50 mieszkań) na
Góry Chełskiej.

 Łukasz

—Jak widać dzięki ciężkiej
pracy i wyobraźni nawet ga-
raże mogą cieszyć oko. To właś-
nie sztuka ulicy, a nie wulgarne
bohomazy. I co warto dodać, już
powstają kolejne. Oby całe Gli-
wice przyozdobiły się w takie
dzieła. 

 Rafał 

Segregacja
śmieci,

Takie cuda
powstają
na ul. Zakole.

Na szczęście po kilku dniach
udało nam się go odnaleźć.
Mocno to przeżył był wystra-
szony i roztrzęsiony. Widać,
że bardzo go to wystraszyło.
Widząc zaangażowanie czy-

telników i użytkowników by-
liśmy pod wielkim wrażeniem.
Liczba osób, które przyłączyły
się do poszukiwań przeszła
wszelkie oczekiwania. 

 Maja

Dziękuję�bardzo�za�pomoc
w�poszukiwaniu�pieska.

DYŻUR�REDAKCYJNY
e-mail:�redakcja@dzisiajwgliwicach.pl

�

32�332�50�96

R E K L A M A



www.tydzienwgliwicach.pl

❚ 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 kuchenek gazowych
pralek, i bojlerów 
Tel. 784-247-509

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

❚ Kupię stare motory, motorowery,
części, WSK, WFM, SHL, Junak
AWO, Komar 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

OGŁOSZENIA
DROBNE

R E K L A M A

R E K L A M A

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

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

 także z komornikiem
 niezależnie od BIK
 również dla �rm

Katowice: Zabrska 14, lok.12
tel. 32 700 79 66

Gliwice: 

tel. 32 231 00 71

czynne: 9-17

ul.Rolna
2�pok,�37m2.�parter�stan
dobry—105tyś

ul.Lipowa
2pok�47m2 IIp�do�remontu
—120�tys

ul.Zwycięstwa
2pok�78m2 Ip�do�remontu
—199tys

ul.Hoblera
3pok,�64m2 IIp�stan�b.d.—
—225�tys

ul.Moniuszki
3pok,�55m2 IIIp�stan
ideal.—259tyś

ul.Piastowska
3pok,�65m2 IIp�stan�b.d.—
265tys

Centrum Doradztwa
Rynku Nieruchomości
Bączyk Sygut S.C. 
ul. Jagiellońska 3/4
44-100 Gliwice
tel.: 509 118 891

www.cdrn.pl

w Gliwicach

6

Zamów
ogłoszenie

(32) 332 50 96
884 998 991

www.dzisiajwgliwicach.pl/ogloszenia
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W specjalnym wywiadzie udzie-
lonym redakcjom Tydzień
w Gliwicach i infogliwice po-
wiedział – W Gliwicach zależy
mi na spotkaniu z Zygmuntem
Frankiewiczem, bo to jest wy-
bitny samorządowiec. Niezwyk-
le cenię dorobek Gliwic. To
jest miasto, które wspaniale
się rozwija.

Jarosław Gowin 
w Gliwicach

Newsy sierpnia

W sercu kampusu Politechniki
Śląskiej powstanie atrakcyjne
miejsce relaksu. Granitowa
kostka zastąpi asfal, powstanie
ścieżka rowerowa i parkingi.
Następnie pojawi się reprezen-
tacyjny plac z fontanną oraz
nowe elementy małej architek-
tury. 

Ruszyła przebudowa
Akademickiej

Ruszyła ankieta badająca pre-
ferencje rowerowe mieszkań-
ców. Dzięki temu jazda rowe-
rem po Gliwicach ma być wy-
godniejsza i bezpieczniejsza.
Ankieta jest prowadzona w ra-
mach opracowania projekto-
wego „Budowa dróg rowero-
wych” i to gliwiczanie zadecy-
dują, gdzie należy wprowadzić
zmiany. 

Mieszkańcy „zaprojek-
tują” drogi rowerowe

Według początkowych planów
nowy targ przy ul. Toszeckiej
miał być gotowy już w czerwcu.
Tak się jednak nie stało. Kupcy,
którzy z powodu budowy DTŚ
musieli zamknąć swoje stoiska
przy ul. Fredry wciąż nie mają
gdzie pracować. Choć już część
stoisk została wynajęta, na wiel-
kie otwarcie musimy jeszcze
poczekać.

Na „Balcerka” jeszcze
poczekamy

W lutym zapoczątkowaliśmy
akcję „Budżet Obywatelski. BO
mieszkańcy wiedzą najlepiej.”
Już w sierpniu mieszkańcy
mogli wskazać przedsięwzięcia
do realizacji wybrane spośród
wniosków zaproponowanych
przez radnych miejskich i rady
osiedlowe.

Pierwsze podejście
do Budżetu 
Obywatelskiego

W sierpniu ulica Jana Śliwki
była zamknięta. Związane było
to z budową Drogowej Trasy
Średnicowej na odcinku G2.
Wraz z początkiem września
ruch będzie obywał się wahad-
łowo. Droga zostanie udostęp-
niona kierowcom w obu kie-
runkach dopiero w połowie
miesiąca.

Ruch wahadłowy 
na Jana Śliwki

Mieszkańcy będą musieli przy-
zwyczaić się do nowej lokali-
zacji siedziby Funduszu. Z do-
tychczasowej placówki przy ul.
Górnych Wałów, NFZ przenie-
sie się w październiku na ul.
Robotniczą 2 tuż obok zakładu
odlewniczego GZUT.  

NFZ znika 
z Górnych Wałów

Jesienią gliwiczanie będą mogli
pograć w koszykówkę czy siat-
kówkę w dwóch nowych halach
sportowych – przy ul. Górnych
Wałów i ul. Kozielskiej. Obec-
nie w Gliwicach powstają jesz-
cze dwie „przyszkolne” hale –
hala sportowa przy ul. Cho-
rzowskiej i Centrum Sporto-
wo-Kulturalne „Łabędź” przy
ul. Partyzantów. Łączny koszt
budowy tych czterech obiektów
wynosi około 46 mln zł.

Nowe hale już gotowe!
Nie tylko dla uczniów

Wąski wiadukt na jednej
z głównych arterii miasta
w końcu zostanie zmoderni-
zowany. Roboty zostały podzie-
lone na 2 etapy obejmujące
każdorazowo zajęcie jednego
pasa jezdni. W pierwszej części
prac ruch będzie odbywał się
od węzła autostradowego Soś-
nica do Centrum pojedynczym,
czynnym pasem ruchu. W kie-
runku od Centrum do węzła
Sośnica samochody pojadą ob-
jazdem przez rondo na
ul. Okrężnej.

Wiadukt
na Pszczyńskiej
doczekał się remontu

Władze PKP otworzyły oferty
nadesłane przez potencjalnych
wykonawców gliwickiego dwor-
ca. Oznacza to, że zgodnie
z harmonogramem już w 2014
roku rozpocznie się długo ocze-
kiwana modernizacja obiektu.
Pracownia, która zostanie wy-
brana w postępowaniu prze-
targowym będzie miała dwa-
dzieścia tygodni od podpisania
umowy na opracowanie doku-
mentacji przebudowy zanied-
banego budynku.

Obowiązuje ruch wahadłowy
na odcinkach ulic Kujawskiej
i Błonie w sąsiedztwie budo-
wanego u ich zbiegu ronda.
Utrudnienia potrwają tam do
końca września. Przypomnij-
my, że w związku z realizacją
pierwszego odcinka DTŚ (ozna-
czonego jako G1 – od granicy
z Zabrzem do ul. Kujawskiej)
w marcu zamknięto dla ruchu
ul. Kujawską – od skrzyżowa-
nia z ul. Błonie na odcinku
300 m w stronę centrum mias-
ta. Droga ta pozostanie niedo-
stępna do grudnia 2013 r.

Powstaje nowe 
rondo

w Gliwicach

R E K L A M A

Remont dworca już 
w przyszłym roku

Początek meczu należał do Śląs-
ka Wrocław. Przyjezdni bardzo
groźnie atakowali, ale na ich
drodze stawał świetnie dyspo-
nowany Dariusz Trela. Pierwszą
groźną akcję w wykonaniu Pias-
ta zobaczyliśmy w 17. minucie,
kiedy to ładnie na bramkę Ra-
fała Gikiewicza pomknął Bar-
tosz Szeliga i uderzył z naroż-
nika pola karnego.

Bramkę udało się zdobyć w 35.
minucie. Wtedy po wybiciu Gi-
kiewicza, głową zagrał Mateusz
Matras, piłkę przedłużył jeszcze
Martinez, a Kamil Wilczek ład-
nym strzałem z 18 metrów wy-
prowadził Piasta na prowadze-

nie. Po chwili Wilczek mógł
podwyższyć wynik, jednak na
drodze stanął mu obrońca.

Około 70. minuty podopieczni
Marcina Brosza nieco się cofnęli,
a Wojskowi skrzętnie to wyko-
rzystali. Długie podanie pod
nasze pole karne, zagranie Ste-
vanovicia do Paixao i napastnik
byłego mistrza Polski wpakował
piłkę do pustej siatki. W 82.
minucie na boisku pojawił się
debiutujący w Piaście Collins
John, zmieniając Kamila Wilcz-
ka. A po chwili Ruben mógł
uszczęśliwić cały stadion. Jed-
nak jego próba z 20 metrów
minimalnie chybiła celu.
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pożarze

bariery
na

rzekach

króle-
stwo

Pyrrusa

likwida-
cja

drewnia-
ny

podkład

przydo-
mek F.
Stamma

zupa z
buraków

mityczny
olbrzym
o stu
oczach

obrabia
diamen-

ty

egipski
bóg -
byk

miara
papieru
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W tym
tygodniu
imieniny
obchodzą 

 Iza (poniedziałek)
— to kobieta wrażliwa, kulturalna,
o żywym temperamencie. Zdolna
do wielu nadzwyczajnych czynów.
Jest osobą dokładną, ceni punktual-
ność, uwielbia podróżować. Ognisko
domowe to dla niej lek na jej nerwową
osobowość. Stała w swoich prze-
konaniach oraz w miłości. Bardzo
lubi gustowny ubiór i dobrą kuchnię.
Izabela przepada za plotkami, jednak
jest ostrożna, aby nikomu nie wy-
rządzić.

 Szymon (wtorek)
— to człowiek prostolinijny, spra-
wiedliwy i lubiący prawdę. Jest ak-
tywny społecznie, wrażliwy na sy-
tuacje innych ludzi, jest altruistą.
Jest osobą tajemniczą i bardzo ceni
swoją prywatność. Ma stałe prze-
konania. Szymon to mężczyzna po-
godny, potrafi traktować niektóre
sytuacje z humorem. Uwielbia przy-
rodę i dużo czasu spędza wraz z ro-
dziną na łonie natury. Lubi książki
i teatr.

 Lila (środa)
— jest osobą bardzo towarzyską,
lubi kiedy otacza ją liczne grono
przyjaciół i znajomych. Posiada talent
aktorski, który również z powodze-
niem wykorzystuje w codziennym
życiu. Lilia to kobieta pogodna, we-
soła, która umie pocieszyć i dać
dobrą radę. Zupełnie bezinteresownie
pomaga innym ludziom. Ma duży
urok osobisty, co ułatwia jej życie
i pomaga załatwić wiele spraw.

 Dorota (czwartek)
— to kobieta o zmiennym charakterze.
Posiada umysł badawczy. Lubi nauki
zarówno humanistyczne jak i ścisłe.
Jest kobietą wszechstronną, lubi
zmiany i łatwo przystosowuje się
do nowych warunków. Nie jest do-
brym partnerem w rodzinie. W tym,
co robi zawsze chciałaby być naj-
lepsza. W karierze zawodowej sku-
tecznie rywalizuje z mężczyznami.
Dba, aby zawsze wyglądać modnie. 

 Linda (piątek)
— jest osobą miłą, pogodną i towa-
rzyską. Uwielbia muzykę i często
wiąże z nią swoją przyszłość. Często
posiada talent muzyczny i gra na ja-
kimś instrumencie. Linda jest dobrą
przyjaciółką, a także oddaną partnerką
życiową. W roli matki i żony spełnia
się doskonale, dba o dom i rodzinę,
które są dla niej bardzo ważne.

 Rafał (sobota)
— to mężczyzna stateczny, ułożony,
cierpliwy i skory do zgody. Nie jest
chętny do nauki i z trudem zdobywa
zawód. Jest koleżeński, towarzyski,
lubi imponować innym. Nie lubi
podróży, jest wielkim domatorem.
Ma słabe zdrowie. Niechętnie zawiera
związek małżeński i jeśli się wiąże
z kimś to raczej w późniejszym
wieku. 

 Adrianna (niedziela)
— 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. To
imię pochodzenia łacińskiego. Wy-
wodzi się od imienia cesarza Had-
riana. Słowo Hadrianus znaczy „po-
chodzący z Hadrii”, czyli włoskiego
miasta lub z regionu morza Adria-
tyckiego. 

Redaktor naczelny: Marek Morawiak
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Wydawnictwo Prasowe
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Baran 21.03-20.04
Pamiętaj, aby nie poddawać się z
powodu drobnych nieporozumień.
Musisz kontrolować sytuację bez
względu na przebieg zdarzeń. 

Byk 21.04-20.05
To dobry czas na wykorzystanie
swoich mocnych stron. Zmieniająca
się sytuacja korzystnie wpłynie na
Twoje działanie. Osiągniesz wy-
znaczone cele.

Bliźnięta 21.05-21.06
Spróbuj obiektywnie ocenić Twoich

współpracowników. Czy faktycznie

możesz liczyć na ich lojalność.

Odpowiedź mile Cię zaskoczy. 

Rak 22.06-22.07
Wraz z nadejściem września zła-

piesz drugi oddech. Choć począt-

kowo natłok obowiązków będzie

Cię przerażał poradzisz sobie bez

problemów.

Lew 23.07-23.08
To co do pewnego czasu sprawiało

Ci radość, teraz może stać się utra-

pieniem. Nie daj się zapędzić w

kozi róg i spróbuj odwrócić sytuację

na Twoją korzyść.

Panna 24.08-22.09
Chyba nie będziesz miał wyboru.

Jedynie zadawane noce i pracowity

weekend rozwiążą ten węzeł gor-

dyjski. Poproś bliskich o wyrozu-

mienie. 

Waga 23.09-23.10
Po urlopie trudno ci się rozkręcić.

O ból głowy mogą cię w tym ty-

godniu przyprawić mnożące się

zobowiązania. Zamiast panikować

- spokojnie ułóż plan działania. 

Skorpion 24.10-22.11
Wszystko powoli zacznie ruszać

do przodu. To dobry omen, szcze-

gólnie, że ostatni miesiąc okazał

się bardzo „senny”. Teraz wszystko

zacznie nabierać tempa.

Strzelec 23.11-21.12
Pielęgnuj swój obecny związek.

Spróbuj nowych form ekspresji.

To poprawi Ci nastrój i z pewnością

zbliży do partnera. Ostatnio mógł

się czuć zaniedbywany.

Koziorożec 22.12-2001
Niepewność jutra powinna być

Twoją motywacją. Nie załamuj

się i nie martw na zapas. Wyko-

rzystaj nadarzające się okazje do

zmian.

Wodnik 21.01-19.02
To dobry czas, aby nadrobić zale-

głości. Początek września to do-

skonały moment, aby rozwinąć

swoje pasje i zainteresowania. 

Ryby 20.02-20.03
Dokonaj solidnej samooceny. Ile

jesteś w stanie poświęcić dla obec-

nego zajęcia? Pamiętaj, aby od-

począć. Wypalony nie będziesz

już stanowił wartości dla praco-

dawcy.

Horoskop

Zabarykadował
się

w mieszkaniu.

Pociął dłużnika
nożem i butelką

Wtargnął do mieszkania i nie
chciał go opuścić.
Zdesperowany mężczyzna
próbował odzyskać wierzy-
telności. Zaatakował dłużnika
nożem i butelką po piwie. Mu-
sieli wkroczyć policjanci.
Mundurowi z piątego komi-
sariatu zatrzymali 63-letniego
gliwiczanina, który wczoraj
po północy wtargnął do
mieszkania w rejonie ul. Jed-
ności w Sośnicy. Mężczyzna
zabarykadował się w miesz-
kaniu 50-latka i nie chciał go
opuścić. Doszło do poważnej
awantury zakończonej pobi-
ciem. Dłużnik, który wezwał
policję, doznał obrażeń głowy.
Postępowanie w tej sprawie
wszczął Wydział Kryminalny
V Komisariatu w Gliwicach.

Policjanci
wkroczyli do

mieszkań.
Zatrzymano
13�osób

W środę w godzinach porannych
do wielu mieszkań na terenie
naszego miasta i okolic zapukali
policjanci.
Od godziny 6.00 do 22.00 gli-
wiccy kryminalni przystąpili
do akcji „Poszukiwany”. W wy-
niku działań podjętych przez
funkcjonariuszy ze wszystkich
komisariatów oraz Wydziału
Kryminalnego KMP w Gliwi-
cach zatrzymano 13 osób ukry-
wających się przed wymiarem
sprawiedliwości. Zatrzymano
11 poszukiwanych listami goń-
czymi i 2 – nakazami dopro-
wadzenia do sądów oraz aresz-
tów. Dominowali sprawcy prze-
stępstw przeciwko mieniu, byli
też podejrzani o rozboje. Na
co dzień tropieniem i ustala-
niem miejsc pobytu osób ści-
ganych przez wymiar sprawied-

liwości zajmują się wyspecja-
lizowani policjanci, pracujący
w różnych komisariatach. Po-
licja zachęca do zapoznania się
z listą osób poszukiwanych na
stronie gliwickiej komendy.

Dramatyczny
pościg po

ulicach miasta.
Padły strzały

W poniedziałek około 19.20
na ul. Akademickiej policjanci
natknęli się na podejrzane
BMW. Wzmożone działania
funkcjonariuszy prawdopo-
dobnie wiązały się z napadem
na placówkę SKOK-u przy
ulicy Lipowej. Kierowca roz-
począł ucieczkę, za nic mając
bezpieczeństwo swoje i innych.
Kierowca łamał wszelkie prze-
pisy. Ustawiono posterunki
blokadowe. Auto pojechało
jednak poboczem i ominęło
jedną z blokad w rejonie ul.
Panewnickiej. Uciekając przed
radiowozem, kierowca pędził
z prędkością dochodzącą do

200 km na godzinę. Tak do-
tarł do autostradowego węzła
w Sośnicy, skąd przemieszczał
się „pod prąd” w kierunku
Wrocławia. Nie zatrzymał się
nawet przy bramkach poboru
opłat, uderzył w fiata punto
– stworzył tym samym umyśl-
nie zagrożenie dla życia i zdro-
wia siedzących w nim osób.
Pirat drogowy przełamał szla-
ban, wreszcie zmuszony został
do zjazdu na trawiaste pobo-
cze w okolicy Rybnickiej. Tu
kierowca zaczął uciekać pieszo.
Zatrzymany został pasażer
bmw, szybko ujęto i ucieki-
niera. Padły strzały ostrze-
gawcze. Młody mężczyzna za-
wisł na siatce wygradzającej
autostradę i zranił się w dłoń.
Pościg zakończył się o 19.40.

Zatrzymani to mieszkańcy
Knurowa w wieku 19 i 22 lat.
Mają bogate kartoteki kry-
minalne, karani byli już jako
nieletni. Teraz prowadzone
są czynności procesowe. Po-
licjanci wyjaśniają powody
ucieczki mężczyzn, ustalają
sprawę ewentualnego ich
udziału w innych przestęp-
stwach.

widzisz coś interesującego, coś Cię irytuje — skontaktuj się z nami

✆ 32 332 50 96  lub 884 998 991   

w Gliwicach

redakcja@dzisiajwgliwicach.pl
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