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Czwartek, 26 bm.
temp. 16°C |8°C

Piątek, 27 bm.
temp. 18°C |7°C

Wtorek, 24 bm.
temp. 20°C |11°C

Środa, 25 bm.
temp. 18°C |7°C ❂ ❂

bezpłatna gliwicka
gazeta informacyjna

❂
Sobota, 28 bm.
temp. 18°C |14°C
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Największy nakład
w Gliwicach rozdawany do ręki

Gliwicka PO
się rozpadnie?

❂

Z gliwickiego koła Platformy
Obywatelskiej wystąpił Paweł

Strumiński. Był członkiem
partii przez kilka lat. Na zor-
ganizowanej we wtorek kon-
ferencji przekonywał, że nie-
bawem będą kolejne odejścia. 

Wszystko dlatego, że
ludzie, którzy chcą rea-
lizować to, co Platforma
obiecywała wyborcom
są odsuwani na dalszy
plan. 

Strumiński podkreślił, że
w gliwickim oddziale partii nie
decydują względy merytorycz-
ne, a jedynie prywatne kon-
flikty niektórych członków PO
z osobami rządzącymi w Gli-
wicach. Dodał, że na kluczo-
wych zebraniach koła, np. pod-
czas wyborów przewodniczą-
cego, frekwencja jest bardzo
niska, co świadczyć ma „roz-
kładzie” partii.

Jak mówił Strumiński, receptą
na zawłaszczenie państwa
przez dwie partie ma być Ruch
Republikański. Inicjatywa two-
rzona przez Przemysława Wi-
plera - byłego posła PiS ma
już 4 tysiące członków w nie-
mal stu koła na terenie całej
Polski. To właśnie w te inicja-
tywę zaangażował się, były już
członek Platformy. 

Gliwickie koło Republikanów
ma w tej chwili 20 członków.
Jego szef zapowiada jednak,
że będzie się szybko rozrastało.
Republikanie zamierzają sku-
pić się przede wszystkim na
kwestiach gospodarczych.

Wampiry
miały
próchnicę...
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Zespoły Zakopower i Myslo-

vitz wystąpiły w Gliwicach.

Impreza odbyła się w nie-

dzielę na placu Krakowskim.

Był to koncert jubileuszowy,

z okazji 15-lecia działalności

zakładu Opla w Gliwicach.

Budowa fabryki była pierw-

szą, strategiczną inwestycją

w regionie, która zapocząt-

kowała funkcjonowanie Ka-

towickiej Specjalnej Strefy

Ekonomicznej. 15 lat istnie-

nia „gliwickiego Opla” to mi-

liard euro wydany na rozwój,

3 tysiące miejsc pracy i po-

nad 1,8 mln wyprodukowa-

nych samochodów.

Pogoda

w�Gliwicach

To już 15 lat
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Najsprawniejszymi systema-
mi emerytalnymi są te skła-
dające się z kilku filarów, jak
w Skandynawii czy Holandii,
ponieważ dzięki swojej róż-
norodności są bardziej od-
porne na kryzysy ekonomicz-
ne i wahania demograficzne.
Pierwsze miejsce w rankingu
Global Pension Index (Świa-
towy Ranking Emerytur) za-
jęła Dania uzyskując aż 82,9
punktu na 100 możliwych.
W Polsce natomiast plano-
wane są zmiany w II filarze,
które mogą doprowadzić do
jego destrukcji. Na czym po-
legają? Po pierwsze, obligacje

skarbowe posiadane przez
OFE zostaną umorzone i prze-
niesione do ZUS. Oznacza to,
że OFE nie będą już mogły
inwestować w obligacje Skar-
bu Państwa, a dług publiczny
zostanie w sposób sztuczny
obniżony. Kolejną zmianą
jest możliwość wyboru po-
między pozostaniem w OFE,
a przeniesieniem całości skła-
dek do ZUS, na co mamy do-
stać 3 miesiące. Haczyk po-
lega jednak na tym, że jeśli
nie złożymy odpowiednich
dokumentów, po upływie
tego czasu nasze składki zo-
staną automatycznie przenie-
sione do ZUS. 
Eksperci przestrzegają przed
ryzykiem dla całego systemu
emerytalnego. Według Mał-
gorzaty Rusewicz, prezes Izby
Gospodarczej Towarzystw
Emerytalnych, po przepro-
wadzonej reformie w OFE
pozostanie około 20% obec-
nych członków, co w perspek-
tywie kilkunastu lat prowadzi
do całkowitej likwidacji II fi-
laru. Zaniepokojenie wyraziła
również Krajowa Izba Gos-
podarcza stwierdzając, że
działania rządu stoją w
sprzeczności z założeniami
reformy ubezpieczeń społecz-

nych. Poczynania Premiera
Tuska zostały zauważone rów-
nież przez Steve’a Forbesa.
W październikowym wydaniu
swojego magazynu krytykuje
on Donalda Tuska pisząc, że
„Polska dokonała sztuczki
godnej Argentyny” i nazywa
reformę nacjonalizacją ponad
połowy prywatnych funduszy
emerytalnych Polaków.
OFE nie działają skutecznie
generując przy tym zbyt duże
koszty i nie warto bronić ich
w obecnym kształcie. Należy
przeprowadzić ich gruntowną
reformę, która doprowadzi
do zwiększenia efektywności.
Rząd takiej reformy nie chce,
zamiast tego przekonuje do
ZUS, czyli systemu reparty-
cyjnego. System ten jest sku-
teczny w przypadku stabilnej
i korzystnej sytuacji demo-
graficznej. Polska ze wskaź-
nikiem dzietności na pozio-
mie około 1,3 (212 miejsce
na 224 badane kraje) prze-
chodzi kryzys demograficzny,
o czym od wielu lat mówią
eksperci. Jakie jeszcze nie-
spodzianki rządzący przygo-
towali w sprawie emerytur?
Czas pokaże, ale do końca
roku jeszcze nie raz będziemy
zaskoczeni. 

Już w najbliższych miesiącach
obowiązek wypełniania PIT-a
spadnie na urzędników skar-
bowych. W ramach nowego
systemu e-Podatki, urzędy
chcą scentralizować bazę da-
nych o podatnikach. Do tej
pory wspomniane informacje
znajdowały się w 400 odręb-
nych źródłach, co znacznie
utrudniało komunikację po-
między placówkami. 

W serwisie e-Podatki każdy
będzie posiadał indywidualne
konto zawierające wszystkie
dotychczasowe rozliczenia
z fiskusem. Oprócz tego,
urzędnicy będą przesyłać oby-
watelom gotowy do akceptacji
formularz PIT. Niestety

wszystkie osoby, które m.in.
chcą przekazać 1%, skorzystać
z ulgi podatkowej lub rozli-
czenia z małżonkiem, będą
musiały uwzględnić to w ze-
znaniu lub wypełnić doku-
ment samodzielnie.

Według wstępnych ustaleń
ministerstwa w lutym przy-
szłego roku nowy program
rozpocznie obsługę podatków
od czynności cywilnopraw-
nych, kartę podatkową oraz
podatki od spadków i daro-
wizn. Całość inwestycji wy-
niosła 232 mln złotych i ma
przynieść do budżetu państwa
dodatkowe środki w wysoko-
ści nawet do 16 mld złotych
rocznie. 

w Gliwicach

Większość klientów decydu-
jących się na sprawę rozwo-
dową pyta o kwestie związane
z wzajemnymi obowiązkami
rozwiedzionych małżonków.
Kwestie te zostały szczegóło-
wo uregulowane w Kodeksie
rodzinnym i opiekuńczym,
głównie w art. 60.  

W pierwszej kolejności wska-
zać należy, iż sąd rozwodowy
nie działa w sprawach alimen-

tacyjnych małżonków z urzę-
du. Innymi słowy, by uzyskać
takie świadczenie, należy zło-
żyć w postępowaniu rozwo-
dowym stosowny wniosek lub
po orzeczeniu rozwodu pozew
o alimenty. W wyniku postę-
powania rozwodowego mogą
wystąpić trzy sytuacje. Sąd
może rozwiązać małżeństwo
bez decydowania, który z mał-
żonków jest winny rozkładowi
pożycia, może orzec o winie
wyłącznie jednego z małżon-
ków lub o współwinie.  Każde
z tych orzeczeń powoduje
inny skutek w sferze alimen-
tacyjnej. 

W pierwszym wypadku o ali-
menty może się starać każdy
nie-winny małżonek, a prze-
słankami dla zasądzenia na
jego rzecz alimentów od by-
łego współmałżonka będą
poza brakiem winy: niedosta-
tek i możliwości zarobkowe.
Niedostatkiem określamy sy-
tuację, gdy małżonek nie jest
w stanie zaspokoić swoich
uzasadnionych potrzeb. Na-
tomiast pojęcie możliwości
zarobkowych oceniane jest
szeroko i nie decyduje tu tylko
wysokość aktualnego wyna-
grodzenia za pracę lub fakt

posiadania statusu osoby bez-
robotnej. Sąd zbada bowiem,
jakie dochody mógłby uzyskać
każdy z małżonków, gdyby
wykorzystał swoje możliwości
wynikające m.in. w posiada-
nego wykształcenia, wieku
oraz ofert pracy aktualnych
na rynku. 

Inna sytuacja występuje, gdy
winnym rozpadu małżeństwa
uznanym zostanie tylko jeden
z małżonków. Dla zasądzenia
alimentów wystarczającym
będzie pogorszenie stopy ży-
ciowej małżonka, który nie
będąc winnym rozkładu po-
życia, wnosił o zasądzenie ali-
mentów.
W przypadku uznania współ-
winy małżonków sąd może
zasądzić alimenty na takich
samych zasadach, jak przy
braku orzekania o winie. Czyli
decydującym kryterium bę-
dzie wystąpienie niedostatku. 

Na koniec wypada wspom-
nieć, o czym mało kto pamię-
ta, iż świadczenia alimenta-
cyjne między rozwiedzionymi
małżonkami w wysokości po-
nad 700 złotych miesięcznie
podlegają opodatkowaniu.

str. 2

Jakub Krasnowski

Co dalej z emeryturami? Alimenty po rozwodzie

Andrzej Kuczera

R E K L A M A

Koniec
z PIT-ami.
Skarbówka rozliczy podatników

www.facebook.com/dzisiaj.w.gliwicach
)

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

Z Gliwic
w�kosmos

W zeszły wtorek policja mu-
siała wstrzymać ruch na głów-
nych ulicach miasta. Wszystko
to z powodu anonimowego
doniesienia o podłożeniu bom-
by w McDonaldach. Co cie-
kawe, wiadomość o zagrożeniu
przekazali gliwickim funkcjo-
nariuszom współpracownicy
z Warszawy. Zgłosił się do
nich dyrektor jednej z restau-
racji, który otrzymał anoni-
mową informację o pozosta-
wieniu ładunku. Niestety in-
formator nie dodał, który

McDonald ma na myśli, dla-
tego na wszelki wypadek za-
rządzono ewakuację wszyst-
kich placówek w kraju. Służby
ratunkowe zostały postawione
w stan gotowości. Wiązało się
to nie tylko z przeprowadze-
niem ewakuacji klientów i pra-
cowników, ale również z blo-
kadami głównych arterii mias-
ta. Ostatecznie oprócz sporego
zamieszania i stresu, cała sy-
tuacja zakończyła się pomyśl-
nie. 

Od dwóch dekad nasze miasto
aktywnie funkcjonuje w ramach
Śląskiego Związku Gmin i Po-
wiatów, a prezydent Gliwic, Zyg-
munt Frankiewicz, jest od 15 lat
przewodniczącym tej organizacji.
ŚZGiP zrzesza 117 gmin i 10 po-
wiatów ziemskich województwa
śląskiego, w tym wszystkie 19
miast na prawach powiatu. Re-
prezentuje teren, na którym

mieszka ponad 4 mln osób.
Związek Miast Polskich skupia

ponad 300 miast, w których
mieszka ponad 70% populacji
miejskiej. Inicjuje wspólne dzia-
łania przeciwko niekorzystnym
dla miast rozwiązaniom legisla-
cyjnym. 

Spotkanie przedstawicieli ZMP
oraz ŚZGiP odbyło się w Parku

Naukowo-Technologicznym. Te-
matem obrad były ustrój i fi-
nanse samorządu terytorialnego.
Przedstawiciele związków dys-
kutowali m.in. o projekcie usta-
wy o powiecie metropolitalnym.

Oba stowarzyszenia zdecydo-
wanie negatywnie oceniły po-
selski projekt o powiecie met-
ropolitalnym ze względu na ra-
żące błędy ustrojowe.

Na skrzyżowaniu ul. Jagiel-
lońskiej i Dworcowej znale-
ziono szczątki 44 osób. 17
szkieletów miało odcięte gło-
wy, złożone najczęściej między
nogami, na dłoni lub na ra-
mieniu. Ofiarami padali ludzie
posiadający specyficzne cechy.
Jeśli ktoś odróżniał się od
reszty społeczności był uwa-
żany za zagrożenie.

Szkielety zostały poddane ba-
daniom antropologicznym.
Wyniki nie rozwiały wszystkich
wątpliwości. Okazuje się, że
drobne przedmioty znalezione
na miejscu cmentarzyska po-
chodzą z różnych okresów.
Wiadomo, że wśród pocho-
wanych, 14 osób zmarło przed
35 rokiem życia – byli to
przedstawiciele obu płci. Stan
kości oraz zmiany występujące
na szczątkach wskazywały, że
zmarli nie wiedli bogatego ży-
cia. Pochodzili z nizin spo-
łecznych. Ze zmian patolo-
gicznych rozpoznano między
innymi: zmiany zwyrodnie-
niowo-wytwórcze kręgów, pró-

chnicę zębów, paradontozę. 

Analiza kręgów szyjnych su-
geruje, że przyczyną śmierci
niektórych osób była egzekucja
wykonana mieczem lub topo-
rem katowskim. Warto dodać,
że gliwicki kat należał do bar-
dzo sprawnych zabójców.
Uśmiercał swoje ofiary jed-
nym, precyzyjnym cięciem. 

—Doszliśmy� do�wniosku,� że
to� skazańcy,�na�których� za-
stosowano�obrzędy�antywa-
piryczne.�Z�wstępnych�ustaleń
datujemy�pochówki�na�koniec
XV�lub�początek�XVI�wieku.
Nie�wspominano�o�tym�miej-
scu�w�późniejszych�zapisach,
dlatego� został� zapomniany.
Odkopano�17�grobów�wam-
pirycznych�i�27�grobów�zwy-
czajnych.�Te�ostatnie�należały
do� osób� ubogich,� często� nę-
kanych�przez�choroby.�Z�nau-
kowego�punktu�to�rewelacyj-
ne�odkrycie,�zupełny�fenomen.
– komentuje archeolog dr
Jacek Pierzak.
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Przedstawiciele
300 miast spotkali się w Gliwicach

Gliwiccy specjaliści w projek-
towaniu, rozwoju produktów
i produkcji sprzętu pancernego
pokazali koncepcję wóz wspar-
cia bezpośredniego PL-O1
CONCEPT.
To pojazd bojowy, gąsienicowy
i opancerzony, który w istotny
sposób zwiększy potencjał bo-
jowy wojsk lądowych. Jego za-
letami będą przede wszystkim
wysoka mobilność, duża siła
ognia i zwiększony poziom
ochrony załogi. Prezentacja
idei pojazdu PL-O1 CONCEPT
zaprojektowanego i wykona-
nego przez gliwicki OBRUM,
to pierwszy etap w pracach
nad stworzeniem wozu wspar-

cia bezpośredniego dla polskiej
armii.

Dalszy krok to opracowanie
prototypu w ramach konsor-
cjum firm Polskiego Potencjału
Obronnego z OBRUM jako li-
derem i zgłoszenie go do Na-
rodowego Centrum Badań
i Rozwoju w celu uzyskania fi-
nansowania dalszych prac nad
projektem. Polski Holding
Obronny współpracuje z czo-
łowymi firmami w branży w
celu dostarczenia nowych kom-
ponentów do projektu, reali-
zowanego w ramach prioryte-
towego programu modernizacji
Polskich Sił Zbrojnych.

Wóz bojowy
z�Gliwic

Gliwickie
„wampiry”miały
próchnicę

Pierwszy o znaku SEBA-4 bę-
dzie miał na pokładzie apa-
raturę pozwalającą przekazy-
wać na żywo obraz górnych
warstw atmosfery, czerń kos-
micznej próżni oraz obraz
krzywizny naszej planety. Po-
nadto ładunek będzie zawierał
nadajnik pracujący w zakresie
fal krótkich, który jest kolej-
nym testem przybliżającym

organizatorów do wysłania
balonu transkontynentalnego
- który może przelecieć nawed
nad Azją. Cóż to takiego
SEBA? To akronim słów -
Stratosferyczny Eksperymen-
talny Balon Amatorski.

Drugi lot odbędzie się za
sprawą modelu STS-8. Jest
to balon przygotowany przez
kolegów ze Słowacji, będą oni

testowali nowe komputery
pokładowe w warunkach kos-
micznego zimna i próżni. Jak
zaznaczają organizatorzy trze-
ci lot SEBA-5 to druga próba
pobicia rekordu wysokości w
bezzałogowym locie balonem.
Rekord Polski, który został
ustanowiony 4 maja 2013
przez balon SEBA-2 startujący
również z gliwickiego lotniska

wynosi 42650 m nad pozio-
mem morza. Aktualny rekord
Świata wynosi 44376 metrów
i jest niepobity od 11 sierpnia
2012 roku. Obserwacje i ob-
liczenia dokonane od począt-
ku programu „Z Gliwic w Kos-
mos” pozwalają sądzić, że tym
razem się uda i to Polacy będą
mieli rekord świata.

po
rekord
świataJeśli warunki atmosferyczne nie pokrzyżują planów

młodym badaczom, w sobotę 28 września z terenu
lotniska Aeroklubu Gliwickiego na granicę kosmosu
polecą 3 balony. Z
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Premiera�teledysku

R E K L A M A

Karo Glazer jest gliwiczanką. Jest
także jedną z najoryginalniejszych
artystek jazzowych ostatnich lat. Wir-
tuozerką głosu i kreatorką nowych
brzmień, konsekwentnie tworzącą
swój własny, unikalny, muzyczny ję-
zyk, charakterystyczny tylko dla niej.
Jest wokalistką, kompozytorem,
aranżerem i producentem w jednej
osobie.

Nagrywała w USA, Szwecji, Nie-
mczech i w Polsce współpracując
z tak wielkimi artystami jak: Mike
Stern, Lars Danielsson, John Taylor,
Joo Kraus, Klaus Doldinger, Krzysztof
Ścierański, Marek Napiórkowski czy

Nils Wulker. Jej wyjątkowy talent
dostrzegł również jeden z najwybit-
niejszych, współczesnych producen-
tów muzycznych, wielokrotny laureat
nagrody Grammy - Martin Walters,
z którym Karo pracowała nad swoją
ostatnią płytą „Crossings Project”. 

W najnowszym teledysku poza Karo,
możemy zobaczyć również wielkie
gwiazdy jazzu takie jak Lars Daniel-
sson, John Taylor czy lokomotywę
tegorocznego festiwalu Palm Jazz -
jedneg0 z najlepszych gitarzystów
jazzowych na świecie, Mika Sterna.
Charakter teledysku pokazuje dyna-
mikę, rozmach, skalę i różnorodność

najnowszego przedsięwzięcia artystki,
której muzyka wychodzi poza rejony
tradycyjnego jazzu i przyciąga do
siebie słuchaczy w różnych zakątkach
świata. Niezwykle dynamiczny obraz
do utworu „Flying Circle” dosłownie
wiruje i zasypuje widza setkami kad-
rów, zgromadzonych przez ekipę fil-
mową. 

Główne ujęcia kręcono w Nowym
Jorku, Goteborgu i w rodzinnych

Gliwicach, które wspierały działania
artystki podczas realizacji projektu
Crossings. Znane gliwickie symbole
przeplatają się z nowojorskimi ale-
jami i skandynawskimi pejzażami.
Twórcy videoclipu postawili na na-
turalność ujęć, rezygnując świadomie
z wyreżyserowanych i wystylizowa-
nych fabuł. Istotne dla nich było jak
największe wydobycie wewnętrznej
energii, spontaniczności i uroku Karo
pracującej w swoim żywiole.

Z Gliwic do Nowego Jorku 

w Gliwicach str. 4
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Co zatem myślą podróżni, którzy

pierwszy raz widzą gliwicki

dworzec? Z pewnością nie jest

to najlepsza wizytówka miasta.

Obiekt od wielu lat pozostawia
wiele do życzenia. Jest jednak
szansa, że koszmarny widok
zniknie z krajobrazu Gliwic.
Władze PKP wybrały wyko-
nawcę, który wykona projekt
przebudowy dworca. Zwycięz-
cą okazała się pracownia „PAS
Projekt Archi Studio” z Nad-
rzyna. Firma przedstawiła
ofertę opiewającą na kwotę
1,5 mln złotych, a na wykona-
nie zadania mają 16 tygodni. 

Głównym celem projektu jest
przebudowa całego komple-
ksu, który pozwoli na stwo-
rzenie warunków dla zinte-
growania układów komuni-
kacyjnych kolei z transportem

miejskim. Pozwoli na podnie-
sienie standardów obsługi pa-
sażerów na ważnej, między-
narodowej linii kolejowej E30.
Inwestycja obejmuje wykona-
nie robót budowlano-monta-
żowych w zakresie przebudo-
wy układu  budynku dworca
wraz z towarzyszącą mu in-
frastrukturą kolejową. Dzięki
temu poprawi się nie tylko
standard obsługi, ale również
bezpieczeństwo podróżnych.
Jeśli nic nie stanie na prze-
szkodzie i wszystko będzie
przebiegać zgodnie z harmo-
nogramem, na początku 2014
zostanie ogłoszony kolejny
przetarg. Dzięki niemu władze
PKP wyłonią wykonawcę robót
zasadniczych. Nowy dworzec
będzie służył mieszkańcom
i podróżnym najwcześniej pod
koniec 2015 roku.
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Doczeka się
modernizacji.
Wybrano wykonawcę projektu

Zakończył się remont wiaduktu

w ciągu ul. Pszczyńskiej w Gli-

wicach. Obiekt, który zamknię-

to w połowie sierpnia, jest już

przejezdny w obie strony.

W ramach robót naprawiono
płytę pomostową, wykonano
izolację, ułożono nową na-
wierzchnię jezdni. —W naj-
bliższym czasie zaplanowano
wymianę chodników, jednak
realizacja prac nie wpłynie na
odbywający się w tym miejscu
ruch samochodów — zapo-
wiada Zarząd Dróg Miejskich
w Gliwicach. Jednocześnie
trwają prace na wysokości ul.
Św. Jacka. Wyłączono z ruchu
jeden pas w kierunku centrum,
na długości ok. 200 metrów.
Z podobnymi utrudnieniami

muszą liczyć się kierowcy ja-
dący w ciągu ul. Pszczyńskiej,
Rybnickiej i Toszeckiej. Na
ok. 200 metrowych odcinkach
tych ulic zawężona zostanie
jezdnia.

Przewidywany czas utrudnień

ok. 6-8 tygodni.

▪ ul. Pszczyńska (na wysokości
ul. Św. Jacka) wyłączony z ru-
chu zostanie jeden pas w kie-
runku centrum.
▪ul. Rybnicka (między węzłem
autostradowym – A4 a ul. To-
ruńską) częściowe zawężenie
jezdni w kierunku centrum.
▪ul. Toszecka (w rejonie skrzy-
żowania z ul. Przyszowską)
częściowe zawężenie jezdni
w kierunku centrum. 

Ruszają kolejne
remonty

20 września w Zespole Szkół
Ogólnokształcących Specjal-
nych nr 7 w Gliwicach odbyło
się uroczyste otwarcie Przed-
szkola Specjalnego Nr 1 dla
dzieci upośledzonych umysło-
wo w stopniu umiarkowanym,
znacznym i głębokim oraz
z autyzmem i z niepełnos-
prawnościami sprzężonymi.
Jest to pierwsza tego typu
publiczna placówka w naszym

mieście, która zapewnia dzie-
ciom możliwość kompleksowej
opieki, terapii i edukacji.

Idea stworzenia placówki zro-
dziła się rok wcześniej i dzięki
wspólnym działaniom dyrek-
tora ZSOS Nr 7 Doroty Tar-
czyńskiej i władz miasta, zos-
tała pomyślnie zakończona.
Koszt adaptacji wyniósł
180 000 tys. i został pokryty

z budżetu miasta, a w dopo-
sażeniu bazy dydaktycznej
przedszkola pomagali spon-
sorzy – głównie PROVIDENT,
rodzice i  nauczyciele.

Nowocześnie wyposażone
przedszkole oferuje niepeł-
nosprawnym dzieciom indy-
widualną terapię, pomoc psy-
chologa, logopedy i rehabili-
tanta, specjalistyczne sale
i gabinety, stołówkę oraz plac
zabaw. Praca z dzieckiem pro-
wadzona jest w oparciu o in-
dywidualny program eduka-
cyjno – terapeutyczny, z wy-
korzystaniem szerokiej gamy

nowatorskich metod, m.in.:
terapia integracji sensorycznej,
terapia behawioralna, alter-
natywne metody komunikacji. 

Symboliczną wstęgę przecięli:
Ks. Biskup Gerard Kusz, Agata
Balcer – inspektor Wydziału
Edukacji Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, Sylwia Kopeć –
Bil z firmy Provident, Dorota
Tarczyńska – dyrektor ZSOS
Nr 7. W części artystycznej
pięknie zaprezentowały się
przedszkolaki oraz zespół in-
strumentalny uczniów klas
edukacyjno – terapeutycznych
„Wesołe nutki”

Gliwickie
Przedszkole
Specjalne
nr1

W ubiegłym roku radni zde-
cydowali o utworzeniu w mie-
ście publicznej wypożyczalni
rowerów.
System działa już w wielu kra-
jach Europy i w kilku polskich
miastach. Na Śląsku pomysł
stworzenia sieci wypożyczalni
pojawił się w 2011 roku i za-

kładał powstanie „Metropoli-
talnego Roweru Miejskiego”. 

Niestety do dzisiaj nie udało
się go zrealizować. Według
radnych projekt ma stanowić
uzupełnienie publicznej ko-
munikacji. Zatem na co cze-
kamy? Publiczne wypożyczal-

nie miały rozpocząć swoją
działalność w sierpniu, jednak
rowerów jak nie było tak nie
ma. Sprawdziliśmy co stało
się źródłem opóźnień. Okazuje
się, że wykonanie inwestycji
znacząco utrudniają m.in.
wszechobecne remonty dróg.
Dodatkowo władze czekają na

wyniki ankiety, za sprawą któ-
rej poznają preferencje miesz-
kańców na temat rozbudowy
sieci tras rowerowych. Do dys-
pozycji mieszkańców zostanie
oddanych minimum 200 jed-
nośladów. Nie pozostaje nam
nic innego jak cierpliwie cze-
kać.

Wypożyczalnie rowerów?
Jeszcze nie teraz

Ponoć pierwsze wrażenie jest najważniejsze.
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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

❚ 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

OGŁOSZENIA

DROBNE

tel.: 509 118 891

www.cdrn.pl

Chcąc pozbyć się zbędnych ki-
logramów, chętnie stosujemy
modne w danym czasie kuracje
odchudzające lub „diety-cud”.
Większość z nich oparta jest
na monotonnych zasadach
i wymaga od nas nieustannych
wyrzeczeń. Powszechnie do-
stępne diety, nie tylko są spo-
rym obciążeniem i katorgą, ale
także mogą być szkodliwe dla
organizmu. Z ogromu infor-
macji dostępnych w internecie
i prasie, trudno wybrać idealne
dla siebie rozwiązanie. Dlatego
warto skorzystać z porady spe-
cjalisty, który po dokładnym

wywiadzie oraz pomiarach,
zdiagnozuje w czym tkwi pro-
blem i jak mu zaradzić. 

Dietetyk Katarzyna Larysz

twierdzi, że ważne jest indy-
widualne podejście do pacjenta.
Każdy ma inne potrzeby, inne
oczekiwania i inny problem.
Zatem nie każdemu pomoże
ta sama recepta na odżywianie.
Do gabinetu trafiają nie tylko
osoby z nadwagą, bo praca
dietetyka, to nie tylko odchu-
dzanie. Nie rzadko osoby
szczupłe mają problem z pod-
wyższonym poziomem chole-

sterolu we krwi lub innymi do-
legliwościami, na które najlep-
szym lekiem jest właściwie do-
brane pożywienie. By uzyskać
pomoc
i odpowiedzi na nurtujące py-
tania, warto zapisać się na bez-
płatną poradę, której
z uśmiechem udzieli mgr Ka-
tarzyna Larysz, dietetyk
w Centrum Dietetycznym Na-
turhouse w Gliwicach przy uli-
cy Okopowej 10, niedaleko
dworca PKP.

Nawet rutynowe naprawy
wodociągów mogą stać się
źródłem miejskich legend. Na
redakcyjną skrzynkę dostaliś-
my kilka doniesień o dom-
niemanym skażeniu wody
w naszym mieście. Oto jedna
z nich. 
—�Mam�do�Was�pytanie�od-

nośnie�sprawy,�na�temat�któ-

rej� zaczęły� krążyć� plotki

i�mam�nadzieję,�że�uda�wam

się�to�zweryfikować.�Ludzie

dzwonią� do� siebie� i� przeka-

zują�informację,�że�wykryto

w�Gliwicach�skażenie�wody.

Ostrzegają� żeby�w� żadnym

wypadku�nie�używać� jej�do

mycia�warzyw�i�owoców,�nie

płukać�ust�a�tym�bardziej�nie

pić�prosto�z�kranu,�ponieważ

jest�tam�jakaś�groźna�bakte-

ria.�Jak�dodają�na�razie�jest

to�trzymane�w�tajemnicy.�Do

mojej�rodziny�akurat�zadzwo-

nił� zaprzyjaźniony� lekarz

i�ostrzegł�nas,�ale�nigdzie�nie

znalazłam�żadnej�informacji

na�ten�temat,�więc�nie�wiem

czy�władze�miasta� próbują

to�przed�nami�ukryć�czy�jest

to�zwykła�plotka?�

Oczywiście postanowiliśmy
sprawdzić sensacyjne donie-
sienia i na szczęście nie mają
wiele wspólnego z rzeczywis-
tością. Za to doskonale nadają
się do kroniki teorii spisko-
wych. Już oficjalny komunikat
PWiK nie pozostawiał wątpli-
wości. 

Informujemy, że kolejne ba-
dania próbek wody pobranej
w dniu 14.09.2013r., przepro-
wadzone przez Sanepid oraz
Laboratorium Analityczne
PWiK Sp. z o.o., nie wykazały
przekroczeń żadnych z para-

metrów fizykochemicznych
i mikrobiologicznych. Zapew-
niamy, że Państwa dostęp do
czystej, zdrowej i smacznej
wody z ujęć głębinowych jest
priorytetem działania Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Ka-
nalizacji Sp. z o.o. w Gliwi-
cach.

To samo potwierdzono nam
w Powiatowej Stacji Sanitarno
– Epidemiologicznej, która
zajmuje się kontrolą wody
płynącej w kranach. - Otrzy-
maliśmy wiele doniesień do-
tyczących potencjalnego ska-
żenia. Jednak wyniki wody
przedstawiają się bardzo do-
brze i nic nie potwierdza
wspomnianych plotek. Być
może niepokój wynika z pew-
nej niewiedzy mieszkańców,
ale zapewniamy, że nie ma
powodów do niepokoju.

Centrum Dietetyczne Naturhouse w Gliwicach, ul. Okopowa 10 

tel. 32 307 89 99, kom. 790 498 999

e-mail: gliwice.okopowa@naturhouse-polska.com

Odchudzanie?

Tylko z dietetykiem!

Miejskie legendy
o skażonej
wodzie... 
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Kolejna�kobieta
okradziona�przez

„wróżkę”
Policjanci z grupy szybkiego
reagowania zatrzymali spraw-
czynię wczoraj po godzinie
14.00. To 18-letnia mieszkanka
Zabrza. Nota bene – w zaawan-
sowanej ciąży.

W sierpniu młoda zabrzanka
zaproponowała wróżenie
mieszkance naszego powiatu.
Ta się zgodziła, a podczas prze-
powiadania przyszłości straciła
złoty łańcuszek z zawieszką
oraz 100 zł. 

Wczoraj, idąc ulicą Obroń-
ców Getta Warszawskiego, po-
szkodowana rozpoznała spraw-
czynię – szukała właśnie ko-
lejnej ofiary. Kobieta natych-
miast powiadomiła policję. Na
miejsce przyjechali funkcjo-
nariusze z grupy szybkiego
reagowania i „wróżkę” złapali.
Okazało się, że 18-latka jest
mundurowym dobrze znana.
Była już zatrzymywana i w Gli-
wicach, i w Zabrzu. Podejrzana
oczekuje teraz na procesy kar-
ne. Za przywłaszczenie cudzego
mienia grozi jej do 3 lat po-
zbawienia wolności. 

Przestrzegamy przed korzys-
taniem z tego typy wróżbiar-
skich usług. Sposób działania
zaczepiających na ulicy kobiet
jest w każdym przypadku po-

dobny. By wzmocnić moc
wróżby, proponują klientkom
włożenie czegoś złotego lub
cennego do trzymanej przez
siebie chusteczki.

Rozbił�kubek
na�głowie

ekspedienta
W Wydziale Kryminalnym
trwa postępowanie w sprawie
rozboju do jakiego doszło
w jednym z salonów gier. Do
zdarzenia doszło w czerwcu
2013 roku w rejonie ul. Skow-
rońskiego w Gliwicach. Spraw-
ca zaatakował pracownika,
skradł 250 zł i uciekł.

24 czerwca około godz. 11.30
do salonu maszyn do gier
wszedł mężczyzna z wyglądu
około 27-28 letni. Rysopis :
włosy krótkie ciemne krótkie,
wzrostu około 180 cm, wagi
około 80 kilogramów. Ubrany
był w koszulkę typu T-shirt
koloru czarnego z krótkim rę-
kawem, spodenki ciemne
z nogawkami do kolan, ciemne
buty sportowe. Przez około 35
minut mężczyzna korzystał
z maszyn do gier, po czym
podszedł do pracownika i po-
prosił o rozmienienie pieniędzy.
Sprawca niespodziewanie ude-
rzył ekspedienta w twarz sto-
jącym na ladzie kubkiem. Na-
pastnik zabrał z kasy 250 zł
i wybiegł z lokalu oddalając
się w nieznanym kierunku. 

Wypadek
na�ul.�Toszeckiej.
Potrącił�78-latka

We wtorek o godzinie 7.10 ja-
dący ulicą Toszecką 60-letni
bytomianin, kierujący samo-
chodem ciężarowym, potrącił
78-letniego gliwiczanina. Po-
szkodowany w chwili zdarzenia
znajdował się na oznakowa-
nym przejściu dla pieszych.
Mężczyzna doznał obrażeń
nogi oraz głowy.

w Gliwicach str. 8
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ćwicze-
nia z

medyta-
ajc

formacja
Grechu-

ty

kuzyn
krokody-

la

yzrksiwresinpetsodueinadaz zówkowy szarada.net

Horoskop
Baran 21.03-20.04
Mierzysz wysoko. Zastanów się
czy nie zbyt wysoko? Upadek
może być bolesny. Ambicje po-
winny iść w parze z rozsądkiem.

Byk 21.04-20.05
To będzie rewelacyjny i satysfak-
cjonujący weekend. Nie musisz
zwalniać tempa, jesteś przygoto-
wana na wszelkie przeciwności
losu.

Bliźnięta 21.05-21.06
Gość, który zawita podczas wee-
kendu pod Twój dach rozluźni at-
mosferę. Dołącz do niego w do-
brym nastroju. Dzięki temu nała-
dujesz witalne baterie. 

Rak 22.06-22.07
W tym tygodniu poświęcaj więcej
czasu, by się odprężyć. Naucz się
techniki oddychania. Twój prze-
ciążony umysł zablokował ci mięś-
nie.

Lew 23.07-23.08
Pokaż swoje stanowcze oblicze.
Wykorzystaj drzemiącą w Tobie
siłę do osiągnięcia zamierzonych
celów. Sprawne działanie poprawi
Ci samopoczucie.

Panna 24.08-22.09
Twój związek wymaga więcej
uwagi. Choć brak konfliktów
z pewnością cieszy, to jednak brak
emocji świadczy o pewnym ochło-
dzeniu Waszych uczuć.. 

Waga 23.09-23.10
JW tym tygodniu otrzymasz dobrą
wiadomość związaną z pracą.
Również Twoje nadwątlone relacje
z rodziną ulegną zaskakującej po-
prawie. 

Skorpion 24.10-22.11
Wszystko jest doświadczeniem.
Obudź w sobie chęci poznawcze.
Ostatnio twój umysł zajmuje się
tym co było. Porzuć historię i idź
po nowe doświadczenia.

Strzelec 23.11-21.12
Nie okazuj swojej słabości. Pa-
miętaj, że obecny świat jest twardy
a prawa natury surowe. W tym ty-
godniu ktoś będzie próbował coś
na tobie wymusić.

Koziorożec 22.12-2001
Nie szarżuj. Przede wszystkim
zwróć uwagę na wypowiadane
słowa. Jeśli działasz na dużą ska-
lę, wszystko trzymaj pod kontro-
lą, inaczej grożą Ci utrudnienia..

Wodnik 21.01-19.02
Zamiast chodzić po rozżarzonych
węglach, wybierz utwardzony
grunt. Nie zagradzaj się na aro-
gancką postawę wspólnika, każdy
może mieć zły dzień. 

Ryby 20.02-20.03
Jeśli jesteś szefową, rozpoznaj po-
trzeby swoich pracowników. Nie
ma sensu pokazywać swojej wy-
ższości. Dystans w grupie tworzy
dysharmonię.

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
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Piast Gliwice przerwał serię
meczów bez zwycięstwa. Na
własnym boisku gliwiczanie
pokonali łódzki Widzew. Dwa
trafienia dla gospodarzy za-
liczył Csaba Horvath, a jedną
bramkę zdobył Ruben Jurado. 

Od mocnego uderzenia zaczęli
goście z Łodzi. Już w piątej
minucie mogli objąć prowa-
dzenie, ale na posterunku był
niezawodny Dariusz Trela.
Bramkarz Piasta przyjął pił-
kę… na twarz, ale dzięki temu
zapobiegł trafieniu. W 17. mi-
nucie sędzia główny podyk-
tował rzut wolny sprzed pola
karnego Widzewa. Piłkę celnie
dośrodkował Tomasz Podgór-
ski, a Horvath umieścił ją gło-
wą w siatce. 

Gliwiczanie nie spoczęli jed-
nak na laurach. Już w dwu-
dziestej piątej minucie Ruben
Jurado po pięknym uderzeniu
z „ostrego” kąta umieścił fut-
bolówkę w siatce Macieja
Mielcarza. Od tego momentu
Piast grał niezwykle pewnie
i kolejne trafienia były kwestią
czasu.

Druga część spotkania ubiegła
pod znakiem pewnej i spo-
kojnej gry gliwickiego Piasta.
Goście z Łodzi nie byli ani
przez chwilę w stanie zdomi-
nować spotkania. Co gorsza
– dla Widzewa – w pięćdzie-
siątej czwartej minucie Maciej
Mielcarz obejrzał czerwoną
kartkę za faul na Kamilu
Wilczku, przez co został usu-
nięty z boiska.

Ten fakt podziałał najwyraź-
niej mobilizująco na Csabe
Horvatha, którzy – po wrzucie
piłki z rzutu rożnego – znów
umieścił piłkę w siatce. Tym
razem pokonał rezerwowego
Macieja Krakowiaka. Podob-
nie jak za pierwszym razem
– po uderzeniu futbolówki
głową.

Pewna
wygrana

Piasta
z Widzewem.
W poniedziałek
mecz z Lechem

We wtorek, 17 września mój

tata został potracony przez

tira.

Stalo sie to rano, okolo go-
dziny 7.00 na ulicy Toszec-
kiej koło stacji benzynowej
Shell. Tata w ciężkim stanie
trafił do szpitala i niestety
nie ma z nim kontaktu. Nie
może opowiedzieć jak to sie
stało. Z tego co wiemy był
już na przejściu dla pieszych. 

Jeśli ktoś może pomóc pro-

simy o kontakt z redakcją:

tel. 32 332 50 96, 884 995

996 lub redakcja@dzisiaj-

wgliwicach.pl

Szukamy
świadków
wypadku

Pomóż

w�poszukiwaniach

Michała

Karbowskiego

Gliwiccy policjanci poszukują
35-letniego Michała Karbow-
skiego, który 15 września
w godzinach porannych wy-
szedł z domu w Rudnie i do
chwili obecnej nie powrócił.
Wszystkie osoby, które mogą
pomóc w odnalezieniu zagi-
nionej osoby proszone są
o kontakt z policjantami Wy-
działu Kryminalnego pod nu-
merem 032 3369255, lub
z najbliższą jednostką policji -
tel. 997.

Rysopis zaginionego Michała

Karbowskiego: wzrost 182 cm,

sylwetka szczupła. W chwili

zaginięcia Michał Karbowski

był ubrany w: czarne spodnie,

czarną koszulkę z krótkim rę-

kawem, sportowe buty koloru

brązowego

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

