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Piątek, 20 bm.
temp. 18°C |7°C
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temp. 13°C |5°C

Środa, 18 bm.
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Największy nakład
w Gliwicach rozdawany do ręki

Nie po to ciężko 
pracowaliśmy...

➽➽➽Dokończenie na s.➌



w Gliwicach

Od 1 października 2013 r. je-
den z 36 miesięcy urlopu wy-
chowawczego będzie mógł
być wykorzystany tylko przez
drugiego z rodziców. To efekt
ustawy z dnia 26 lipca 2013
r. o zmianie ustawy - Kodeks
pracy (Dz. U. poz. 1028), któ-

ra wchodzi w życie właśnie
z początkiem października. 

Kolejną zmianą jest usunięcie
przepisu mówiącego o pro-
porcjonalnym obniżaniu wy-
miaru urlopu wypoczynkowe-
go. Gdy po nabyciu prawa do
tego urlopu w danym roku
kalendarzowym pracownik
korzysta z urlopu wychowaw-
czego, a następnie powraca
w tym samym roku do pracy
- w takim przypadku urlop
wypoczynkowy nie będzie po-
mniejszany o czas przebywa-
nia na urlopie wychowaw-
czym. Ustawa dodatkowo pod-
wyższa z 3 do 4 miesięcy wy-
miar urlopu wychowawczego,
który może być wykorzysty-
wany jednocześnie przez obo-
je rodziców lub opiekunów
dziecka, a także umożliwia
podział urlopu wychowawcze-
go na pięć części – dotychczas
możliwe były cztery.

Poza wspomnianym wyżej
urlopem wychowawczym, sta-

nowiącym de facto ostatni
element tego systemu,
w pierwszej kolejności młody
rodzic może skorzystać z urlo-
pu macierzyńskiego w wymia-
rze minimum 20 tygodni
(przy urodzeniu jednego dziec-
ka). Maksymalnie 6 tygodni
tego urlopu można wykorzys-
tać jeszcze przed oznaczoną
datą porodu. Po porodzie mło-
da mama musi wykorzystać
najmniej 14 tygodni, a z reszty
może skorzystać ojciec dziec-
ka. Może ona też w terminie
14 dni od porodu złożyć wnio-
sek, że będzie korzystać z do-
datkowego urlopu macierzyń-
skiego w wymiarze od 6 do 8
tygodni (w zależności, czy
urodziło się jedno, czy więcej
dzieci), a bezpośrednio po
nim z urlopu rodzicielskiego.
Może również na 14 dni przed
końcem podstawowego urlo-
pu macierzyńskiego złożyć
wniosek, że chce wykorzystać
tylko dodatkowy urlop ma-
cierzyński (bez rodzicielskie-
go).  A w kolejnej wersji  bez-

pośrednio po wykorzystaniu
urlopu dodatkowego zdecy-
dować się jednak na urlop ro-
dzicielski. 

W pierwszej opcji trwającej
łącznie nieprzerwanie 52 ty-
godnie przysługiwać będzie
80% wysokości zasiłku macie-
rzyńskiego. W wersji bez urlo-
pu rodzicielskiego jest to 100%
zasiłku, a przy podejmowaniu
decyzji „na bieżąco” wpierw
100%, a w okresie urlopu ro-
dzicielskiego już jedynie 60%.
Jak widać podstawowe zna-
czenie dla uprawnień rodzi-
ców, ma w tym wypadku za-
chowanie wskazanych wcześ-
niej terminów. Z urlopu do-
datkowego oraz rodzicielskie-
go mogą korzystać oboje ro-
dzice, byle jego łączny okres
nie przekroczył granic usta-
wowych, czyli maksymalnie
52 tygodni. Niezależnie od po-
wyższego w dalszym ciągu do
wykorzystania pozostaje jesz-
cze tzw. urlop ojcowski w  wy-
miarze 2 tygodni.

Stało się to, na co wielu
od dawna czekało. Ja-
rosław Gowin ogłosił

swoje odejście z PO. Przypo-
mina to trochę zachowanie
Donalda Tuska z 2001 roku,
gdy po przegranych wyborach
na przewodniczącego Unii
Wolności odszedł z partii 
i założył Platformę Obywatel-
ską. Tamten ruch spowodo-
wał rozpad UW i rewolucję
na polskiej scenie politycznej.
Jakie będą skutki dzisiejszej
decyzji Gowina? Kto za nim
pójdzie?

Komentatorzy polityczni jak

mantrę powtarzają bajeczkę,

którą liderzy zabetonowanej

sceny opowiadają zaniepo-

kojonym – poza wielką partią

nie ma życia politycznego.

Oderwani od rzeczywistości

dziennikarze nie potrafią

i nie chcą zobaczyć , że koali-

cja PO-PSL-SLD w  wyborach

na Podkarpaciu zebrała 20%

głosów. Gowin nie jest tym,

który popełnia politycznie

samobójstwo. On opuszcza

Titanica. 

Co prawda dziś płynie samotnie
na szalupie, ale na opuszczo-
nym pokładzie wielu się za nim
ogląda; gdy zobaczą, że zbliża
się do lądu, zwodują i swoje
łodzie ratunkowe. Im bliżej wy-
borów, tym intensywniej roz-
pocznie się liczenie szans na
następną kadencję. Ci, którzy
mają zagwarantowaną jedynkę
czy dwójkę, zostaną przy Tusku,
a reszta zacznie się zastanawiać.
To Gowin będzie dla nich przy-
stanią.

O tym, że Gowin jest natural-
nym liderem dla środowiska
PJN, mówiło się od dawna.
Paweł Kowal nie wydaje się
zbytnio przywiązany do swej
roli. W wywiadzie do TVN24
nie mógł ukryć entuzjazmu
i mimo, że deklarował oczeki-
wanie na decyzję byłego mi-
nistra sprawiedliwości, oświad-

czył w pośpiechu, że „wielu do
nas dołączy”. PJN może nie
ma dużego poparcia, ale to
struktura stabilna i oczyszczo-
na z karierowiczów, mająca
w swoim składzie wielu liderów
samorządowych młodego po-
kolenia – w istocie przedstawia
znacznie większą wartość po-
lityczną niż Ruch Palikota
z lewej czy Solidarna Polska
z prawej strony.

Przemysław Wipler wyszedł
z PiSu już kilka miesięcy temu
i rozpoczął budowanie włas-
nego ugrupowania. Opubliko-
wana wczoraj lista koordyna-
torów Ruchu Republikańskie-
go pokazuje, że bardzo ciężko
pracował. Oczywiście nie ma
mowy o legendarnym 19% po-
parciu; na razie jest test przy
referendum o odwołanie Han-
ny Gronkiewicz-Waltz, który
pokaże, na co stać Wiplera,
budującego przecież swoje śro-
dowisko przede wszystkim
w Warszawie. Gowin nie do-
łączy do Republikanów, co
oświadczył na konferencji pra-
sowej, jednak Republikanie
chętnie staną się częścią jego
ruchu. Wipler będzie miał wów-
czas dużo lepszą kartę prze-
targową niż jako polityczny
singiel.

Jednak szansą Gowina nie są
ani Republikanie, ani PJN.
Czekają na niego tysiące ludzi,
którzy przez ostatnie lata, znu-
dzeni wojną PiS-PO, nie po-
trafią znaleźć miejsca dla siebie
na scenie politycznej. Dziś Go-
win jest jednym z najważniej-
szych politycznych nazwisk
w Polsce. Jeżeli będzie działać
zdecydowanie, przyciągnie do
swojego ruchu tysiące głod-
nych polityki młodych liderów.
Wipler jest za mało znany. Ko-
wal nie jest naturalnym lide-
rem. To właśnie Gowin ma
szansę stać się grabarzem dua-
listycznego porządku. W pol-
skiej polityce zaczyna być go-
rąco. Na poważnie. 
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TO MUSISZ WIEDZIEĆ

Adwokat,
wspólnik w Kancelarii 
Strumiński i Wspólnicy 
Adwokaci i Radcowie Prawni 
Sp.k. w Gliwicach

Andrzej Kuczera

Zmiany
w urlopach
wychowawczych

Wielu pójdzie
za Gowinem

Prawnik, politolog, redaktor portalu

www.jagielloński24.pl

członek rady Klubu Jagielońskiego.

Petros Tovmasyan
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Marcin Subotowicz

Do Sejmu trafił nowy projekt
powiatów metropolitalnych.
Posłowie PO, którzy złożyli od-
świeżony dokument liczą, że
zmiany wejdą w życie już je-
sienią. Wszystko to po to, aby
ewentualne wybory do rady
powiatu metropolitalnego po-
kryły się z wyborami samorzą-
dowymi. Granice okręgu się-
gałyby daleko poza terytorium
poszczególnych miast, po to
by zniwelować poziom konku-
rencji wśród zrzeszonych pod-
miotów. Jak zaznaczył w jed-
nym z wywiadów marszałek
Mirosław Sekuła, takie rozwią-
zanie pozwoli połączyć 14
miast należących do Górno-
śląskiego Związku Metropoli-
talnego. Za tworzenie powia-
tów metropolitalnych odpo-
wiadać będzie Rada Ministrów.
Rządzący zajmą się ustalaniem
ich granic, tworzeniem i zmia-
ną nazwy powiatów metropo-
litalnych oraz siedziby ich
władz. Jak przekazał Pulsowi
Biznesu, poseł Marek Wójcik,
ustalenie granic powiatu met-
ropolitalnego następowałoby
przez wskazanie gmin, powia-
tów lub miast na prawach po-
wiatów wchodzących w skład
powiatu metropolitalnego.
Zmiana granic dokonywałaby
się w sposób zapewniający po-
wiatowi metropolitalnemu te-
rytorium możliwie jednorodne
ze względu na układ osadniczy
i przestrzenny. 

Czy takie rozwiązanie bę-
dzie korzystne dla Gliwic?
Zapytaliśmy o to prezy-
denta miasta.
Zygmunt Frankiewicz: 

Podobnych zapowiedzi było
już bardzo wiele. Już samo
sformułowanie „powiat met-
ropolitalny” budzi wątpliwości.
Gliwice są miastem na pra-
wach powiatu i po wprowa-
dzeniu tej zmiany, dalej będą
powiatem, do tego dojdzie ko-
lejny powiat, tym razem met-
ropolitalny. Znajdziemy się

w czterech jednostkach samo-
rządowych – w gminie, powie-
cie na prawach powiatu, w po-
wiecie metropolitalnym i wo-
jewództwie śląskim. To wpro-
wadza pewne zamieszanie, któ-
re z pewnością spotęguje po-
dział zadań pomiędzy powiaty.
Twórcy tej ustawy zapisali coś,
co od dawna przewijało się w
dyskusjach, ale nie stanowi ża-
dnej kluczowej zmiany do sta-
nu obecnego.

Zadaniami powiatu metropo-

litalnego ma być budowanie

strategii, ustalanie wytycz-

nych do planów, transport

publiczny...

Wszystkie oczekiwania, któ-
re m.in. media łączą z powia-
tem metropolitalnym są
ogromnie przesadzone w sto-
sunku do tego z czym on się
wiąże. Nie rozwiązujemy pro-
blemów, które już istnieją.
Został utworzony GZM, tro-
chę zamordowany politycznie,
skupiał 14 miast na prawach
powiatu, czyli tyle ile ma po-
łączyć nowe rozwiązanie. Poza
tym podmiotem, poza met-
ropolią pozostaną Knurów,
Czeladź, Będzin, Tarnowskie
Góry, Radzionków, Mikołów.
Czyli wciąż nie będzie to pełna
konurbacja. Nie ma tu żadnej
wartości dodanej.

Można nie być członkiem

metropolii?

Są przewidziane dwa sposoby
wejścia w członkostwo powiatu.
Jeden z nich to wniosek od-
dolny, a drugi to rozporządze-
nie Rady Ministrów. Tym sa-
mym mogą oni zadecydować,
że Gliwice będą członkiem po-
wiatu, a na pewno tak się stanie
bo jesteśmy członkiem konur-
bacji. Nie ukrywam, że wpro-
wadzi to pewny bałagan. Dla
przykładu, najpierw było po-
wiedziane, że powiat metro-
politalny będzie zarządzał dro-
gami powiatowymi – co było
po prostu głupie. Po krytyce,

zapisy zostały zmienione, ale
w taki sposób, że teraz będzie
zarządzać wszystkimi drogami

krajowymi i wojewódzkimi.
Dróg wojewódzkich jest dużo,
a ich zarządzanie z perspekty-

wy centralnej nie może przy-
nieść korzyści. Będzie mnó-
stwo kolizji na styku zarządza-
nia drogami z poziomu powia-
tu i miast. To nie jest przemy-
ślane, dlatego może wprowa-
dzić chaos przy wprowadzaniu
w życie tej ustawy. 

Jak Pan widzi przyszłość Plat-

formy Obywatelskiej. Odszedł

Jarosław Gowin za nim idą

kolejni. Pan szeregi partii opu-

ścił już kilka lat temu, ale jesz-

cze nie było takiej sytuacji,

w której nastąpiłoby tak duże,

medialne zerwanie z partią.

Wolałbym, aby ta partia zre-
widowała to co zapowiadała.
Wtedy będę jej bardzo dobrze
życzył. Jeśli Platforma się do
czegoś zdeklarowała i zdobyła
dzięki temu poparcie to po-
winna się z tego wywiązać.
Obecnie robią dokładnie
sprzeczne rzeczy względem
tych, które obiecali. To jest
dla mnie nie do przyjęcia. Nie
mam czasu zajmować się wiel-
ką polityką. Ogromne nakłady
czasu poświęcam sprawom
miasta i nie wystarcza go, aby
nawet śledzić prasę czy pro-
gramy informacyjne. Mogę
jednak obserwować to co się
dzieje w kraju z pozycji organu
wykonawczego większego
miasta w Polsce. To daje dużą
wiedzę na temat ogólnego sta-
nu państwa. Widać zarówno
to co dzieje się wyżej jak i na
niższych szczeblach. Obecnie
można nazwać to rozkładem
Państwa w praktycznie każdej
dziedzinie. Nie ma elementu,
w którym działoby się dobrze,
albo nawet odrobinę lepiej.
Nie po to ciężko pracowaliśmy,
aby ktoś nam to odbierał.

Pomimo tego gliwiczanom

żyje się dobrze. Tak przy-

najmniej wynika z prowa-

dzonych badań zadowole-

nia mieszkańców.

Będzie się żyło coraz lepiej
i to w niedługim czasie. Może

dzięki temu będzie następować
większa identyfikacja miesz-
kańców z ich rodzimym mias-
tem. Uważam, że ta mogłaby
być dużo większa. Zrobiliśmy
do tej pory ogromne postępy.
Stosunkowo tanie życie, dość
niskie bezrobocie, wysoki stan-
dard usług publicznych, miasto
lepiej wygląda. Ale dla miesz-
kańców najważniejsze jest to
co oferuje państwo. Bo właśnie
od władzy państwowej zależy
wielkość bezrobocia, wysokość
podatków czy poziom życia.
Tak naprawdę jako władza sa-
morządowa, możemy konku-
rować z sąsiadami o to, kto
uzyska mniejszy wskaźnik bez-
robocia. Jednak to jaki będzie
generalnie, zależy od koniun-
ktury w państwie. Cieszę się,
że tak właśnie gliwiczanie oce-
niają swoje miasto, jednak wie-
le zależy też od ogólnej sytuacji. 

Ta ponoć się poprawia. Są-

dzi Pan, że gliwiczanie od-

czują w przyszłym roku te

optymistyczne zapowiedzi

wyjścia z kryzysu.

Uważam, że to jest taki urzę-
dowy optymizm. Dotyczy on
ludzi, którym zależy na do-
brym samopoczuciu obywa-
teli. To nie jest kryzys. Ten
z natury ma swój koniec. To
z czym mamy do czynienia
w Europie to jest cały trend,
który tak łatwo nie odpuści.
W tej chwili jesteśmy wyprze-
dzani przez inne części świata.
Żyliśmy niezasłużenie bogato
— nie chodzi o Polskę, a Za-
chód. Europa posiadała to co
mądrzy ludzie nazwali marżą
technologiczną. Wypracowali
przewagę, z której korzystano
przez całe stulecia. Nasza ja-
kość życia była wyższa od wie-
lu państw na świecie. To po-
ważniejsza sprawa niż kryzys.
Może obecnie koniunktural-
nie odczujemy pewną popra-
wę, ale te relacje wobec reszty
świata będą coraz gorsze.

➽➽➽Dokończenie ze s.➊

…widać zarówno to co dzieje się

wyżej jak i na niższych szczeblach.

Obecnie można nazwać to rozkładem

Państwa w praktycznie każdej dzie-

dzinie. Nie ma elementu, w którym

działoby się dobrze, albo nawet odro-

binę lepiej. Nie po to ciężko pracowa-

liśmy, aby ktoś nam to odbierał.

www.facebook.com/dzisiajwgliwicach
)

Nie po to ciężko 
pracowaliśmy,
aby ktoś nam to odbierał
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Park Szwajcaria już gotowy
O przeprowadzonych inwesty-
cjach opowiedziała nam rzecz-
nik MZUK Iwona Kokowicz.

—Zakończyliśmy kolejny,
ostatni etap przebudowy Par-
ku Szwajcaria przy ul. Ła-
będzkiej. Modernizacja trwała
prawie dwa lata i rozpoczęła
się m.in. od oczyszczenia znaj-
dujących się w tym miejscu
stawów i udrożnienia rowów
melioracyjnych. W czasie ko-
lejnych prac teren odwodniono
i oświetlono, a brukowane
ścieżki zgodnie z projektem
utworzyły pętlę wokół stawów.
Mostek między zbiornikami
wodnymi został odnowiony,
powstała droga dojazdowa

od strony ul. Łabędzkiej
i miejsca parkingowe przy
wejściu do parku.

W ostatnim etapie prac poja-
wiła się siłownia pod gołym
niebem, nowy plac zabaw,
trawniki i świeże nasadzenia.

Młodzi gliwiczanie z niecier-
pliwością oczekiwali wieści
dotyczących toru rowerowego.
Rzecznik zapewniła, że ewen-
tualna przebudowa rozpocznie
się dopiero w przyszłym roku.
Jednak wszystkie zmiany będą
konsultowane z użytkowni-
kami. Tym samym widmo
toru zrównanego z ziemią
może pójść w zapomnienie.

Historia tego niegdyś bardzo popularnego miejsca sięga 1924 roku. Wtedy też, stary ogród został zamieniony przez władze miasta w urokliwy park,

chętnie odwiedzany przez gliwiczan. Z czasem Szwajcaria uległa zapomnieniu, lecz nowe plany zagospodarowania terenu przywróciły jej dawny blask. 
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DZIEŃ OTWARTY 
nowej hali sportowej 
przy ul. Górnych Wałów

12.00 –  rozpoczęcie: konkursy, zabawy 
i zajęcia rekreacyjne na parkingu przez halą 
(wejście od strony ul. Chopina)

12.00 – 14.00 –  możliwość zwiedzenia obiektu

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

Czas trwania zajęć – ok. 30-40 minut. 

14.00 –  zumba na rozgrzewkę 
w wykonaniu formacji taneczno-akrobatycznej,  
żywiołowa muzyka i proste układy taneczne  
zagwarantują doskonałą zabawę. 

15.00 –  otwarty trening z zawodnikami i trenerem 
Gliwickiego Klubu Sportowego PIAST 

16.00 –  fitness z Marcinem Łopuckim, instruktorem, trenerem 
personalnym i konsultantem w dziedzinie fitness oraz dietetyki. 

17.00 –  warsztaty taneczne z Anną Bosak finalistką programu 
„You Can Dance” i tancerką „Tańca z gwiazdami”.

18.00  –  warsztaty taneczne prowadzone przez Blankę 
Winiarską, tancerkę reprezentującą najwyższą klasę taneczną 
„S”, 11-krotną uczestniczkę programu „Taniec z gwiazdami”  
oraz jej partnera Michał Uryniuka.

18.40 –  19.00 – pokaz taneczny w wykonaniu 
Blanki Winiarskiej i Michała Uryniuka  
oraz Anny Bosak. 

Zgłoszenia na zajęcia będą przyjmowane od 16 do 19 września na adres 

halesportowe@um.gliwice.pl oraz osobiście na terenie hali sportowej 

20 września od godz. 16.00 do 20.00 (wejście od ul. Chopina). 

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Uwaga: wstęp na zajęcia i warsztaty tylko w obuwiu zmiennym! 

BEZPŁATNE 
warsztaty taneczne 
i zajęcia sportowe:

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

Jedna z czterech oddawanych
w tym roku do użytku w Gli-
wicach. Nowoczesny obiekt
jest już dostępny dla uczniów
i mieszkańców. Mogą tam być
prowadzone treningi, organi-
zowane zawody sportowe,
a także widowiska czy imprezy
estradowe —w obiekcie znaj-
duje się bowiem widownia
dla 157 osób siedzących na

trybunach stałych, z możli-
wością powiększenia o miejs-
ca na ławeczkach przy arenie
głównej i miejsca stojące na
galerii.

Pod koniec roku mieszkań-
com Gliwic powinny zostać
udostępnione: hala sportowa
przy ul. Chorzowskiej oraz
Centrum Kultury i Sportu

„Łabędź” w Łabędach. Całko-
wity koszt budowy nowych
miejskich obiektów (Górnych
Wałów, Kozielska, Chorzows-
ka, Partyzantów) wyniesie
około 46 mln zł. Warto pod-
kreślić, że wydzierżawienie
hal prywatnym firmom umoż-
liwi odzyskanie przez miasto
podatku VAT w łącznej kwo-
cie około 10 mln zł.

Boiska do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, badmintona
i piłki nożnej halowej. Ściana wspinaczkowa, sala fitness,
siłownia oraz parking. Wielofunkcyjna, z areną sportową,
widownią i dobrze wyposażonym zapleczem – oto nowa
hala widowiskowo-sportowa przy ul. Górnych Wałów. R
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w Gliwicach str. 8
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anąjaiw

migi
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ęimi
twórcy
pop-artu

cisza w
muzyce

człowiek
podły,

ycązdub
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Horoskop
Baran 21.03-20.04
By utrzymać więź z ukochaną,
okazuj więcej ciepłych uczuć. Jeśli
nie będziesz miał czasu, by się
z nią spotkać, pamiętaj o miłych
SMS-ach. 

Byk 21.04-20.05
Kieruj się instynktem samozacho-
wawczym. W spokoju idź krok za
krokiem. I tak dotrzesz do celu.
Swoją skromnością zauroczysz
klientów.

Bliźnięta 21.05-21.06
Unikaj ekstremalnych sytuacji.

One mogą nadwątlić twoje kruche

już przecież siły. Także wyzwania

zostaw zodiakalnym herosom. 

Rak 22.06-22.07
Twój pragmatyzm zniechęca do

ciebie kolegów z pracy. Tam gdzie

można „przymknąć oko” zrób to.

Inaczej narazisz się na napięcia

i konflikty.

Lew 23.07-23.08
Nie jest ci łatwo nawiązywać nowe

znajomości. To z powodu twojej

powściągliwości. Nie hamuj swojej

życzliwości w stosunku do bliź-

nich.

Panna 24.08-22.09
W tym tygodniu mogą cię dopaść

liczne zagrożenia. Zamykaj zamki

w drzwiach. A że strzeżonego Pan

Bóg strzeże pieniądze i kosztow-

ności trzymaj w sejfie. 

Waga 23.09-23.10
Jesteś urodzonym wizjonerem. Nie

bój się snuć dalekosiężnych planów.

W tym tygodniu wszystko jest

możliwe. Spadną na ciebie nie-

oczekiwane propozycje. 

Skorpion 24.10-22.11
W miłości nie musisz być taki

ostrożny. Pozwól uroczej niewieście

ukraść swe serce. Trafi ono

w czułe dłonie, które zapewnią Ci

wiele ciepła.

Strzelec 23.11-21.12
Niestety życie rodzinne będziesz

musiał tymczasem pozostawić na

drugim planie. Możesz trochę cier-

pieć z powodu narzuconego

ci stylu życia.

Koziorożec 22.12-2001
Niestety możesz w tym tygodniu

cierpieć katusze. Ktoś spróbuje

publicznie z ciebie zakpić. Nie

czekaj wówczas z ripostą.

Wodnik 21.01-19.02
Bierz sprawy w swoje ręce. Już

z początkiem tygodnia ostro działaj.

Tylko w ten sposób obronisz swoją

pozycję. A jest ona prestiżowa. 

Ryby 20.02-20.03
Jesteś osobą o wielu różnorakich

cechach. Twoja łatwość przysto-

sowawcza przyda się w tym ty-

godniu. Szykują się radykalne

zmiany.

Napadli na sklep
jubilerski.

Sprawcy prawdopodobnie na-
oglądali się starych westernów
Stojąc na przystanku autobu-
sowym w Sośnicy, doszli do
wniosku, że zorganizują napad
na jubilera. Cel —kilogramy
złota, diamenty i perły. Po
krótkiej obserwacji bandyci
wkroczyli do budynku znaj-
dującego się przy ul. Sikor-
skiego. Na szczęście dla znaj-
dującej się w środku sprze-
dawczyni, atak przypominał
bardziej scenę z filmu Gang
Olsena. Z nieoficjalnych źródeł
wynika, że jeden ze sprawców
złapał bezbronną kobietę,
a drugi ukradł... drobny łań-
cuszek. Po chwili wybiegli ze
sklepu, gubiąc „cenny” łup. Po-
licja potwierdza część donie-
sień, zaznaczając jednocześnie,
że szczegóły sprawy są objęte
tajemnicą śledztwa.

„Nikczemny kosz”
sprowokował

gliwiczan
Do demolki doszło  20 minut

po północy na ul. Wandy. Dwaj
mężczyźni, 27- i 28-latek, kopali
i rzucali koszem na śmieci do
momentu aż uległ całkowitemu
zniszczeniu. Trwa szacowanie
strat. Straty poniósł MZUK
w Gliwicach. Chuligani zostali
zatrzymani przez funkcjona-
riuszy z II komisariatu. Sprawę
poprowadzi Komisariat II,
a zakończy wyrokiem sąd.
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788 850 569

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

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

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

❚ 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

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

DROBNE

Napastnik Wisły nie strzelił
bramki w meczu reprezentacji
Polski z San Marino, strzelił
natomiast w meczu Wisły
z Piastem. Mało tego – Brożek
na listę strzelców wpisał się
dwa razy. Trzecie trafienie do-
łożył debiutujący w zespole 
z Krakowa Donald Guerrier. 

W W pierwszej połowie Piast
grał słabo. Gliwiczanie rzadko
kiedy gościli pod bramką gos-
podarzy. Nieco więcej szczęścia
mieli gospodarze, kiedy Paweł
Brożek otworzył wynik spot-
kania, wykorzystując zamie-
szanie w polu karnym Dariusza
Treli. W drugiej połowie wy-
dawało się, że Piast może stać
się równorzędnym przeciwni-
kiem dla Wisły, ale… szybko
został za tę ambicję skarcony.
Po raz kolejny na listę strzelców
wpisał się Brożek. Napastnik
przepchnął w pojedynku fizycz-
nym Jana Polaka i ruszył na
bramkę Treli. Ten – mimo wra-
cających defensorów – nie
otrzymał w porę pomocy, co
skończyło się stratą bramki.
Według komentatorów – gol
został zdobyty ze spalonego.

Chwilę wcześniej Brożek strzelił
gola, ale… sędzia dopatrzył się
zagrania ręką zawodnika Wisły.
Parę minut po tym wydarzeniu
znów cios dla Piasta. Tym razem
arbiter główny – Paweł Gil –
wskazał na jedenasty metr od
bramki Dariusza Treli. Po in-
terwencji Adriana Klepczyń-
skiego sędzia chciał odgwizdać
rzut karny, ale arbiter boczny
zakomunikował, że obrońca
Piasta najpierw trafił w piłkę.
Gil zmienił decyzję – rzut rożny.

To jednak nie uratowało Piasta
przed jeszcze bardziej dotkliwą
porażką. Na nieco ponad pięć
minut przed końcem meczu
świeżo wprowadzony Donald
Guerrier celnym i mierzonym
strzałem pokonał Dariusza Trelę.
Ofensywny zawodnik „zmieścił”
piłkę przy słupku bramki.
Tak też zakończył się pojedynek
między Wisłą Kraków, a Pias-
tem Gliwice. Gospodarze – pod
koniec meczu – trafili jeszcze
w słupek. Ostatecznie trzy punk-
ty zostały w Krakowie, a Piast
usadowił się na ósmym miejscu
w tabeli na starcie siódmej serii
gier. 20 i 23 września Piast
zagra w Gliwicach. Najpierw
na Okrzei przyjedzie Widzew
Łódź, a później Lech Poznań.

Piast
przegrywa

w Krakowie.
Wisła strzela

3 bramki

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

www.cdrn.pl
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