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Czwartek, 03 bm.
temp. 18°C |9°C

Piątek, 04 bm.
temp. 14°C |6°C

Wtorek, 01 bm.
temp. 16°C |8°C

Środa, 02 bm.
temp. 18°C |11°C ❂ ❂

bezpłatna gliwicka
gazeta informacyjna

❂
Sobota, 05 bm.
temp. 14°C |6°C
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Największy nakład
w Gliwicach rozdawany do ręki
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„Szóstka”w Gliwicach

Pogoda
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Do wygranej wystarczył jeden
zakład na chybił trafił.
Szczęśliwy kupon został nadany
w kolekturze przy ul. Krupniczej 10
w Gliwicach.
Liczby, które okazały się szczęśliwą
szóstką to: 2, 23, 26, 29, 38, 48.
Dotychczasowe wygrane w Gliwi-
cach miały miejsce w latach:
2000 - 1 267 162zł

2001 - 4 643 305zł

2002 - 1 749 234zł

2003 - 2 947 503zł

2011 - 6 924 252zł

Gliwicka „szóstka”  w wysokości 
8 495 547 zł jest najwyższą 
wygraną w historii naszego miasta.
Zwycięzcy gratulujemy!

8 495 547zł



Sejm podjął prace w zakresie
uchwalenia regulacji umożli-
wiających karanie pracodaw-
ców za zmuszanie pracowników
do podpisywania weksli. Coraz
częstszą bowiem praktyką jest,
iż pracodawca wymaga od pra-
cownika podpisania weksla dla
zabezpieczenia ewentualnych

strat w mieniu zakładu pracy
i innych potencjalnych roszczeń
firmy. Wypełniony weksel,
w którym nie określono z góry
kwoty, a więc tzw. weksel in
blanco ma stanowić sposób na
dyscyplinowanie, a wręcz za-
straszanie pracownika, któremu
powierzane jest mienie praco-
dawcy, lub który z uwagi na
charakter pracy mógłby praco-
dawcy wyrządzić szkodę.

Pracownik może spotkać się
z żądaniem podpisania weksla
na zabezpieczenie roszczeń
związanych z umową o pracę
(np. zniszczenie mienia praco-
dawcy itp.) lub dołączonego do
umowy o zakazie konkurencji
po ustaniu stosunku pracy. 

W pierwszym przypadku ko-
rzystnie dla pracowników wy-
powiedział się Sąd Najwyższy
w wyroku z 26 stycznia 2011r.
Taki weksel jest zdaniem SN
nieważny, gdyż pracodawca nie
może go użyć, aby dodatkowo
zabezpieczyć swoje roszczenia
wobec pracownika, gdy ten wy-

rządzi szkodę, bo wykluczają
to przepisy kodeksu pracy
o odpowiedzialności material-
nej pracowników. W drugim
przypadku pracownik może li-
czyć już wyłącznie na wady wy-
stawionego weksla, gdyż umo-
wa o zakazie konkurencji po
ustaniu stosunku pracy nie na-
leży do prawa pracy, a więc
obowiązuje szeroko pojęta swo-
boda umów, przez co docho-
dzenie zapłaty na podstawie
weksla zależeć będzie wyłącznie
od woli byłego już pracodawcy. 

Pracownicy mogą mieć jedynie
nadzieję, iż projektowane roz-
wiązania ustawowe skutecznie
zniechęcą pracodawców do
wspomnianych wyżej praktyk.

Przewidziano bowiem sankcję
grzywny, której wysokość dla
pracodawcy, który żąda od pra-
cownika podpisania weksla,
oświadczenia o poddaniu się
ewentualnej egzekucji lub uzna-
niu długu, będzie się wahać od
1 tys. zł do 30 tys. zł.

Andrzej Kuczera

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

„Przecież w tym mieście się
nic nie dzieje”. Standardowy
tekst gdy mam ochotę się od-
chamić i zakosztować nieco
kultury. Kultury przez duże
K a nie najnowszego, rewe-
lacyjnego i absolutnie powa-
lającego na kolana kinowego
kiczu. 

Dosłownie parę razy w roku
zdarzają się takie wydarzenia,
o których wie całe miasto. 
A wie prawdopodobnie tylko
dlatego, że jakieś hałasy za-
kłócają przenajświętszy spo-
kój domowego zacisza. I dla-
tego, że źródło decybeli za-
wsze dobiega z placu krakow-
skiego. A przepraszam, zapo-
mniałem o Igrach. Chyba nie
nakłamię bardzo jeśli po-
wiem, że każdy Gliwiczanin
zna tę imprezę i wie kiedy
może się jej spodziewać. Cięż-
ko nie zorientować się o co
chodzi, gdy rozentuzjazmo-
wany tłum młodzieży oraz
w przeważającej części stu-
dentów, wylewa się na ulice,
a każdy z „rogalem” na twarzy
kieruje się w tę samą stronę. 

Jednak młodzi mają czas
i chęci na zdobywanie takich
informacji. Lecz nie na kon-
certach kultura się kończy.
Co z resztą Gliwiczan, którzy
być może zasilili by szeregi
uczestników różnych wyda-
rzeń kulturalnych, a po pro-
stu nie mają zielonego pojęcia
o tym co i gdzie się dzieje
ani czasu, by niczym Sherlock

Holmes odnajdywać ukryte
ogłoszenia.

Przeglądając kulturalny ka-
lendarz naszego miasta pod-
trzymuję twierdzenie, że te
ogłoszenia są ukryte. Na sam
wrzesień zaplanowane zostały
aż 53 terminy różnorodnych
wydarzeń, od wystaw poprzez
rajdy rowerowe, warsztaty
czy spotkania, aż po występy
muzyczne. 53? I kto o tym
wiedział? Chyba tylko ten,
kto pilnie szukał imprezy
i zdecydował się na poszuki-
wania w internecie. Zgadzam
się z tym, że obecnie jest to
najsilniejsze medium, lecz
w mojej ocenie jest to zwykłe
zaniedbanie i lenistwo. 
„W rzucam notkę do interne-
tu, jak ktoś będzie chciał, to
na pewno znajdzie”. 

Po przejściu ulicy Zwycięstwa,
często nazywaną główną ulicą
naszego miasta, natknąłem
się na aż jeden słup ogłosze-
niowy. W dodatku cały oble-
piony tym samym plakatem
o tematyce Architektów XX
wieku. Po czym przechodząc
obok willi Caro zobaczyłem
takie same plakaty. Wychodzi
na to, że strategia „ilość, nie
jakość” wiedzie w naszym
mieście prym. Inny przykład
– 28 września zaplanowany
był popis gitarowy Mariusza
Goli. Świetny ekspresyjny gi-
tarzysta, który okazję do za-
prezentowania swojego ta-
lentu miał dotychczas tylko

na ulicy, pojawia się w na-
szym mieście. To taki „Mam
Talent”, w dodatku na żywo
i bez marnowania życia przed
ekranem TV. 

Po poszukiwaniach oraz wy-
wiadzie środowiskowym, któ-
ry utwierdził mnie w przeko-
naniu, że ludzie nie wiedzą
co się dzieje, znalazłem jedno
ogłoszenie. Na drzwiach or-
ganizatora, którym jest Stacja
Artystyczna Rynek. Jeden
plakat, w zacienionym miej-
scu nie wydaje się skuteczną
formą promocji. Czas pokaże
czy miałem rację. Odnoszę
wrażenie, że promowane są
tylko te duże wydarzenia. Te,
które w związku z poniesio-
nymi kosztami mogą przy-
nieść zwrot a nawet zysk. 
O tych pomniejszych się po
prostu wspomina lecz brak
tu informacji która przyku-
łaby wzrok przeciętnego prze-
chodnia i sprawiła, że pomyśli
– „To będzie dobre. Idę”. 

Wracam do kwestii pieniędzy.
I to niemałych. Po co organi-
zować cokolwiek jeśli się tego
nie promuje? Po co wydawać
pieniądze na coś co przejdzie
bez echa? Jeśli stać kogoś na
wynajęcie zespołu czy orga-
nizację jakiegoś wydarzenia
to stać go na ogłoszenia. Nie-
stety to kuleje w naszym mie-
ście. Dlatego większość Gli-
wiczan myśli, że nic się nie
dzieje. A tak nie jest.

Egzamin na prawo jazdy należy do
jednych z najbardziej stresujących.
Przesiadając się do specjalnie ozna-
kowanego samochodu WORD-u, wie-
lu młodych kierowców czuło się jak
w klatce. Jest jednak w Polsce miasto,
które postanowiło nieco zmienić za-
sady. 

Zielonogórski ośrodek jako
jedyny w kraju zgodził się,
aby kursanci przystępowali
do egzaminów... w samo-
chodach szkół jazdy.

Pomysł warty uwagi. O jego plusach
i minusach opowiedział nam Miro-

sław Lasiota, doświadczony instruk-
tor w szkole O.S.K Elmot. 

Jak Pan ocenia zielonogórskie
rozwiązanie? Czy wprowadzone
zmiany mogą wpłynąć na wynik
egzaminu?
Oczywiście, to duże ułatwienie dla
kursantów. W końcu zdaje się egza-
min w samochodzie, do którego jes-
teśmy przyzwyczajeni. Doskonale
znamy wszystkie mechanizmy, cha-
rakterystykę pojazdu – czułość gazu,
czy „łapanie sprzęgła”. Do tego do-
chodzi drugi aspekt. Unikamy po-
dwójnego płacenia za ubezpieczenie,
amortyzację i serwis auta bo jak na

razie koszty musi ponieść zarówno
WORD jak i szkoła jazdy.

Czyli nie pozostaje nic innego
jak czekać na rewolucję w ryb-
nickim ośrodku?
Warto przyglądać się tej inicjatywie,
zapytać o zdanie zielonogórskich in-
struktorów i egzaminatorów. Być
może po jakimś czasie warto wdrożyć
zmiany w innych WORD-ach. Ciężko
wyrokować po kilku tygodniach czy
nawet kilku miesiącach. Tak napraw-
dę nie jest to nowe rozwiązanie. Jesz-
cze w czasach PRL, około 30 lat temu
– kiedy ja zdawałem prawo jazdy –
egzaminator ogłaszał oficjalny termin,

po czym osobiście przyjeżdżał do
ośrodka szkoleniowego na egzamin.
Wtedy również korzystano ze sprzętu
jaki posiadały szkoły. Obecnie każda
zmiana marki i modelu wiąże się z
ogromnymi kosztami. Aby sprostać
potrzebom młodych kierowców wy-
kupujemy nowe samochody – często
zupełnie niepotrzebnie. Zawsze sta-
ramy się zapewnić komfort nauki.

Jednak każdy chce uczyć się na
tym samym modelu, którym bę-
dzie jechał w czasie egzaminu.
Dokładnie, choć warto zauważyć, że
z pozoru podobne auta i tak będą się
od siebie różnić – na przykład cha-

rakterystyką jazdy. Zawsze uczymy
kursantów w ten sposób, aby potrafili
jeździć każdym modelem samochodu.
W naszej szkole posiadamy całą gamę
pojazdów i każdy z uczestników kursu
z pewnością będzie mógł spróbować
sił nie tylko za kierownicą toyoty
yaris. Nigdy nie dopuszczamy do sy-
tuacji, w której nawet po zdanym eg-
zaminie, kursant jest uzależniony od
konkretnego modelu. U nas nie ro-
bimy prawa jazdy kategorii toyota
yaris, tylko kategorii B, gwarantując,
że każdy chętny zdobędzie potrzebną
wiedzę

w Gliwicach str. 2

Na egzamin własnym autem?

Kultura
tylko dla wybranych?

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

Gdy pracodawca
zmusza

do podpisania weksla...

dla nielicznych
tylko dla wybranych?
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Założyciel oraz prezes gliwickiej
spółki teleinformatycznej WA-
SKO urodził się w 1948 roku.
Ukończył studia na Wydziale
Elektrycznym Politechniki Ślą-
skiej. Firmę WASKO założył
w 1988 roku, dzisiaj jest ona
jedną z czołowych polskich
firm teleinformatycznych. Od
25 lat dostarcza swoje rozwią-
zania dla średnich i dużych
przedsiębiorstw, głównie z sek-
tora paliwowo-energetycznego,

telekomunikacyjnego i ban-
kowego, a także dla administ-
racji publicznej i rządowej.

W 2010 Wojciech Wajda otrzy-
mał od prezydenta Frankie-
wicza statuetkę Gliwickiego
Lwa, nagrodę przyznawaną
osobom, które niezależnie od
sytuacji w regionie zarządzają
z powodzeniem instytucją bądź
firmą funkcjonującą na terenie
miasta.

Order Odrodzenia Polski
jest drugim najwyższym
odznaczeniem cywilnym,
nadawanym za wybitne
osiągnięcia na polu oświa-
ty, nauki, sportu, kultury,
sztuki, gospodarki, obron-
ności kraju, działalności
społecznej, służby pań-
stwowej oraz rozwijania
dobrych stosunków z in-
nymi krajami.

Jesteśmy świadkami
dziwnych zmian. Spo-
łeczności wirtualne ros-
ną jak na drożdżach, two-
rząc jednocześnie własną
kulturę. Internetowe hity
zyskują spektakularną
popularność… Figo Fa-
got, Chwytak, Letni
Chamski Podryw to już
stały trend w muzyce?

- To taka popularność jak
wszystko w Internecie. Łatwo
ją zdobyć, ale tak naprawdę
nic z tego nie wynika. Nawet
jeśli zagrają parę koncertów.
Właściwie nie wiemy co robi
teraz zespół Weekend. Na
początku było kilka milionów
kliknięć, ale ostatecznie nie
ma drugiego przeboju - takie
trochę polskie „Gangnam Sty-
le”. Zresztą teraz nikt nie
oczekuje, że powstaną kolejne
utwory. To każe postawić py-
tanie, czy nie lepiej być Kasią
Nosowską wydającą od wielu
lat płyty, które są bestselle-
rami. I to jest kariera trwała.
Natomiast Figo Fagot to tylko
„o Boże Bożenko!”, co można
na ten temat więcej powie-
dzieć? Takie twory stanowią
jednorazowe strzały i sądzę,
że łączenie tego z Internetem
jest błędem. Wspomniane
zjawiska pojawiały się od za-
wsze. Ja pamiętam karierę
piosenek Rosiewicza „Chłop-
cy radarowcy” czy „Najwięcej

witaminy mają polskie dziew-
czyny”. Tego typu desanty
nie są nowe, a Figo Fagot to
nic innego jak „kaczuszki”
czy „Lambada” – próba od-
reagowania głównego nurtu
kultury. Specjalnie mnie to
nie przeraża, bo Internet
przeżywa coś w rodzaju cho-
roby dziecięcej, z której
wkrótce wyjdzie. Ostatecznie
trzeba umieć napisać porząd-
ny tekst. 
To może warto wybrać
CeZika?
Tak! CeZik jest wybitnym ar-
tystą. To co robi jest na naj-
wyższym poziomie i odnosząc
się do wspomnianej zasady
– potrafi napisać dobry tekst.
Zawsze wykazuje się specja-
listyczną wiedzą. Tego nie
robi się metodą „copy-paste”.
CeZik bez wątpienia tworzy
nową jakość, dosłownie rein-
terpretując wybierane utwo-
ry. Jeśli zaczął w Internecie
to niech w nim skończy, bo
obecnie fonografia to zużyte
narzędzie. Ja odradzam ku-
powanie płyt kompaktowych
– choć sam miałem dużą ko-
lekcję. Nośnik nie jest ważny
i to jest moje przesłanie do
współczesnych polskich mu-
zyków. Proszę Państwa mu-
zycy to nie są Ci, którzy sprze-
dają płyty kompaktowe. Mu-
zycy to są Ci, którzy grają
dobrą muzykę – na koncer-
tach, w sieci, na wszystkich

nośnikach. Zaręczam, że jeśli
nie kupicie płyty to im nic
się złego nie stanie. 
Istnieje przekonanie, że to
właśnie artyści sprzedający
najwięcej płyt stanowią fi-
nansową elitę.  
Kiedyś napisałem artykuł
o tym kto zarabia największe
pieniądze. Okazało się, że
główne źródło dochodu ge-
neruje rynek koncertowy. To
są ogromne pieniądze i wiecie
kto je zarabia? Budka Suflera,
Bajm, Perfect, Maryla Rodo-
wicz, Lady Pank, Dżem czyli
artyści, którzy występują już
od kilkudziesięciu lat. Artyści
internetowi muszą długo po-
żyć i nagrać czterdzieści prze-
bojów. To pokazuje, że nie
nowinki muzyczne, nie hip-
hop, metal czy techno, a lu-
dzie, którzy grają dla wszyst-
kich, dla odbiorcy od lat 5
do 105. To właśnie burzy ste-
reotyp siły takich zespołów
jak Weekend – to już jest
wampir przebity kołkiem i
zakopany w grobie. Jak ma-
wiał Skiba, mocą zespołu jest
to, że ma zamówienia. Kiedy
jest potrzeba artyści jadą do
chłopa z „Koziej Wólki” i grają
w stodole jeśli jest taka po-
trzeba. Rolling Stones po
koncercie w Polsce pojechali
zagrać na weselu! 
Czyli chałtura to nie ob-
ciach? 
Oczywiście, że nie! Nie ma

obciachu. Kiedyś Piotr Ba-
nach powiedział Kasi Nosow-
skiej, co często powtarza, że
jeśli jesteśmy dobrymi artys-
tami to nie ma takiej sytuacji,
w której nie potrafimy się
obronić. Jeśli ktoś zamawia
koncert to nie wiesz na jak
głupiego prowadzącego tra-
fisz i jak Cię przedstawi. Nie
wiesz czy burmistrz nie
wbiegnie na scenę, aby wrę-
czyć statuetkę. Tak było m.in.
w Katowicach kiedy Piotr
Duda chciał w czasie koncertu
przekazać występującym sta-
tuetkę z węgla. Na szczęście
udało mu się wyperswado-
wać, że tak się nie robi. To
zresztą sympatyczny facet
i przyjął to z pokorą. 
Skoro już mówimy o po-
staciach polskiej polityki
to niech Pan powie co
dalej z Palikotem? Nadal
angażuje się Pan w Ruch
Poparcia… ?
Pewne przesłanki i pomysły
polityczne istniały długo
przed Palikotem i będą ist-
niały po nim. Akurat rozma-
wiamy w dniu kiedy upadł
projekt zaostrzenia prawa an-
tyaborcyjnego i to przykład
na to, że dyskusje toczą się
czy jest czy go nie ma. 
W przypadku emancypacji
homoseksualizmu w Polsce,
przez ponad dwa lata udało
się zrobić niezwykle wiele.
Wyszliśmy od głupich żarci-

ków o „pedałach” a zakoń-
czyło się na przedstawiciel-
stwie w parlamencie. To po-
ważne tematy dotyczące oko-
ło 5-10% społeczeństwa,
w tym księży. Są rzeczy waż-
ne, na których nam zależy
bez względu na Ruch Palikota
czy inną organizację. Ten pro-
gram istnieje od zawsze i bę-
dziemy go robić czy to z Ja-
nuszem czy bez. To jest waż-
niejsze od markowej metki,
która zresztą będzie się za
niedługo zmieniać. W paź-
dzierniku nastąpi zmiana na-
zwy partii, a problemy pozo-
staną. Nie chcemy żyć
w kraju, w którym każdy
może oberwać od kibiców,
ale nikt przeciwko nim nie
wystąpi bo to większa siła
polityczna i militarna niż po-
licja. 
A co z roszadami po dru-
giej stronie sceny poli-
tycznej? Gowin może coś
zmienić?
Absolutnie nie! To próba za-
łożenia nowej partii w prze-
strzeni już zagospodarowanej.
Nie wiemy na ile jest on
z PO, a na ile z PiS. Wydaje
mi się, że dokładnie znajduje
się między młotem a kowad-

łem. Poza tym uważam, że
jest to człowiek o niewielkich
horyzontach politycznych. Do
tego kiedy mówi, nie jestem
w stanie się skupić. Nie ma
charyzmy, a to jest potrzebne.
Nie mogę tego odmówić Ja-
rosławowi Kaczyńskiemu. Po-
trafi być dosadny, pewny,
charakterystyczny i potrafi
zainteresować. To nie jest
moja bajka polityczna, ale
trzeba to przyznać. Jestem
teoretykiem występów pub-
licznych przed mediami i na
przykład dużo uwag mam
również do Janusza Palikota,
który mówi za szybko. Ka-
czyńskiego się słucha, a Go-
wina nie. Przewiduję, że to
jest jakaś pomyłka polityczna.
Zostanie wchłonięty i będzie
podgrupą w którejś partii,
ale nie wiem jeszcze, w której.
Nie sądzę, abyśmy za pół roku
rozmawiali w ogóle o Gowi-
nie. To osoba chybiona poli-
tycznie, zarówno jego pro-
gram jak i on. Nie ma cha-
ryzmy Churchilla i jest mniej
ciekawy.

Coś od początku było na rze-
czy. Jarosław Gownin odwie-
dził prezydenta Gliwic już
w sierpniu. To oficjalnie. Nie-
oficjalnych spotkań było po-
noć więcej. Teraz Jarosław
Gowin przedstawia swoje pla-
ny na przyszłość. 
W tej chwili trwają prace nad
odświeżonym programem po-
litycznym. Nowe zapisy po-
wstaną na fundamentach do-
kumentu „Przedsiębiorczość,
Rodzina, Obywatelskość”. Jak
mówi sam Gowin dwie głów-
ne partie, które podzieliły
między siebie scenę politycz-
ną, traktują programy w ka-
tegoriach czystego PR-u. 
Są gotowe co kilka miesięcy
zmieniać te programy pod
kątem sondaży, czy pod pres-
ją oczekiwań mediów. 
Były minister sprawiedliwości

w kampanii na przewodni-
czącego Platformy przedsta-
wił pakiet reform, które
chciałby przeprowadzić do
roku 2015. 
- Zaprosiłem do tych prac
grono wybitnych eksper-
tów – ludzi z doświad-
czeniem w biznesie, w or-
ganizacjach pozarządo-
wych, ludzi piastujących
najwyższe stanowiska
państwowe.

Udział w projekcie, oprócz
Zygmunta Frankiewicza, za-
powiedzieli m.in. prof. Sylwia
Sysko-Romańczuk, wicemi-
nister edukacji w rządzie Ka-
zimierza Marcinkiewicza; prof.
Stanisław Gomułka, wicemi-
nister finansów w pierwszym
rządzie Donalda Tuska; prof.
Stanisław Karpiński, b.wice-
minister nauki oraz Paweł Do-
browolski prezes Forum Oby-
watelskiego Rozwoju.

Prezydent RP Bronisław Komorowski
uhonoruje Wojciecha Wajdę,
prezesa gliwickiej firmy WASKO

O muzyce i polityce...

Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski
dla prezesa WASKO Były minister ogłosił plany

Prezydent Frankiewicz 
z Gowinem

– rozmowa z Robertem Leszczyńskim dziennikarzem, krytykiem muzycznym i członkiem Ruchu Poparcia Palikota.

Z Robertem Leszczyńskim
rozmawiał: Marcin Subotowicz
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Każdy dysponuje chwilą wol-

nego czasu. Warto ją wykorzys-

tać, by podzielić się swoimi

umiejętnościami. W oparciu

o te stwierdzenia i z potrzeby

integracji oraz wzmocnienia

więzi w społecznościach lokal-

nych powstała idea banku czasu.

Już 9 października tego roku

w Strefie Aktywności Społecznej

— filii Gliwickiego Centrum Or-

ganizacji Pozarządowych roz-

pocznie swoją działalność

pierwszy Gliwicki Bank Czasu

(GBC). Koordynatorki projektu

– Katarzyna Ganszczyk i Beata

Antosik – zachęcają  do włą-

czenia się do tej ciekawej ini-

cjatywy. 

Czym dokładnie jest bank cza-

su? – To nieformalna instytucja,

która pośredniczy we wzajem-

nej wymianie usług pomiędzy

swoimi „klientami”. Wstępując

do banku czasu, dana osoba

deklaruje, jakie usługi może

i chce świadczyć oraz uzyskuje

informację o tym, z jakich usług

(oferowanych przez innych

„klientów” banku) może sko-

rzystać. Każdy zainteresowany,

który wykona usługę na rzecz

drugiej osoby, otrzymuje w za-

płacie godziny. Następnie może

je zamienić na potrzebną mu

usługę świadczoną przez innego

uczestnika projektu. Bank czasu

w żaden sposób nie wiąże się

z rozliczeniami finansowymi.

Jednostką rozliczeniową jest

wyłącznie czas! – wyjaśniają

organizatorki GBC.

Uczestnikiem Gliwickiego Ban-

ku Czasu może zostać każdy,

kto ukończył 18 lat. Wystarczy

przyjść na spotkanie  inaugu-

racyjne 9 października lub zgło-

sić się do siedziby Strefy Ak-

tywności Społecznej GCOP przy

ul. Jagiellońskiej  21 

(tel. 32/238-24-55, e-mail:

sas@gcop.gliwice.pl). 

w Gliwicachstr. 5

—Nastąpił przesyt
Życie, szczególnie to weeken-
dowe, przenosi się do centrów
handlowych. Ma to zarówno
swoje plusy – wiele towarów
dostępnych w jednym miejscu,
jak i minusy – opustoszałe cen-
tra miasta. Jednak to co naj-
ciekawsze, pomimo sporej licz-
by konkurentów, wciąż po-
wstają nowe obiekty. Mają
przyciągać klientów rozmiara-
mi, atrakcyjnością dojazdu czy
zatrzęsieniem znanych marek.

Pozamiejskie centra mogą kon-
kurować z tymi wtopionymi
w serca miast?
Oczywiście. Jeśli zaproponują
coś nowego. W innym wypad-
ku będą stanowić kolejny ma-
gazyn, który odwiedzamy gdy
w pozostałych sklepach nie ma
naszego rozmiaru. Czy zatem
warto budować kolejne molo-
chy, skoro i tak większość
z nas wybiera to co zna od lat
i w dodatku znajduje się w po-
bliżu? Weekend w galerii hand-
lowej – to już norma. Portal
Samorządowy przedstawił ba-
dania przeprowadzone przez
SMG/KRC Millward Brown
dla Silesia City Center. Wska-
zują one, że aż 70% Polaków
odwiedza centra handlowe
w weekendy. To już pewnego

rodzaju rytuał. Łączący ze sobą
aspekty codzienności takie jak
zwyczajne zakupy wraz ele-
mentami rozrywki czy kultury
- wyjście do restauracji, na
kręgle lub do kina. 

Czy centra handlowe spełniają
swoje zadanie? 
Oczywiście, choć jak zaznacza
Waldemar Lesiak, wiceprezes
zarządu, Echo Investment,
cierpimy na przesyt powierzch-
ni handlowej. Na spotkaniu
Poperty Forum, również Sean
Briggs, dyrektor zarządzający
na rejon Europy Wschodniej
zauważył, że sytuacja takich
obiektów jest dużo trudniejsza
niż 6-7 lat temu. Obecnie kon-
dycję tego segmentu rynku
ocenia się bardzo sceptycznie
(cyt. za Portal Samorządowy).
Kiedy widzi się ciągłą walkę
pomiędzy konkurentami, li-
cytację na wielkość zajmowanej
powierzchni, można zadać so-
bie pytanie, gdzie kreśli się
nieprzekraczalna granica. Być
może już się ustaliła, a za jakiś
czas wybory klientów oddzielą
umierających od wygranych.

Obok wybrane wypowiedzi z:
www.facebook.com/dzisiaj.w.gliwicach

Mamy za dużo
centrów
handlowych?

Bank Czasu
Powstaje

R E K L A M A

❚ 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

SPRZEDAŻ  KUPNO
WYNAJEM

tel.: 509 118 891

www.cdrn.pl

Łukasz ●●● nie tyle co przesyt
jak te same sklepy, co market to
to samo więc nie ma sensu jeź-
dzić

Dominika ●●● Gdyby były tam
sklepy których nie ma nigdzie in-
dziej jak w SSC to byłyby tłumy
ale tam odzież - to samo co
forum i Arena tylko smyk jysk
i chiński wyjątkowo coś innego

Anna ●●● Od początku było wia-
domo, że EC będzie niewypałem.
Ostatnio byłam tam przejazdem
na zakupach. Na parkingu i w
sklepach pusto, w tesco było
trzech klientów, łącznie ze mną;)
A kiedy odchodziłam od kasy,
kasjer biegł za mną wciskając mi
i dziecku czekoladowe cukierki...
Ale desperacja;) Porażka.

Kasia  ●●● Za dużo a w każdym
te same sklepy. Forum się jeszcze
trzyma bo jest w centrum i oferuje
trochę więcej (siłownia, kino) ale
w takiej EC nic nie ma a i dojazd
beznadziejny.

Adam  ●●● Ludzie po prostu
kasy nie mają na zakupy...ile ludzi
chodzi przymierza ale nic nie ku-
puje... Forum w Gliwicach jest
fajnie zrobione ale EC to masak-
ra... Pozdrawiam z Niemiec.

Tomasz  ●●● Po prostu wszędzie
są te same sklepy. Tyle lat minęło
a jak czlowiek pojedzie do Niemiec
czy Austrii to dalej widać „zachód”
i ceny są niższe.

Bartek  ●●● Chyba w żadnym
kraju nie ma tylu ludzi po marke-
tingu co w Polsce - jak widać
niestety nie przekłada się to na
jakość bo jak zrobić dobrą reklamę
to efekt jest zawsze. 

Tak to jest jak się uczy marketingu
od ludzi którzy żyli w „marketingu
socjalistycznym” przez większość
życia. No i ten legendarny już PR
co jest w modzie, wszyscy o tym
mówią ale nikt nie wie jak to się
robi. Ludzie się muszą przyzwy-
czaić do robienia zakupów gdzie
indziej, każdy ma nawyki, przy-
zwyczajenia, lojalność. Trzeba
kupującego w jakiś sposób skłonić
do zmiany nawyków. I tu jest
pies pogrzebany...

➽➽➽➽➽➽

Śląska Karta Usług Pub-
licznych to system infor-
matyczny pozwalający na
obsługę płatności za usłu-
gi dostarczane przez in-
stytucje publiczne. 

Projekt zlecony firmie ASECO
ma jednak spore opóźnienie.
Choć nadal nie wiadomo kie-
dy dokładnie uda się wpro-
wadzić ŚKUP, już widać
pierwsze oznaki nadchodzą-
cych inwestycji. W ścisłym
centrum Gliwic, przy ul. Zwy-
cięstwa pojawił się pierwszy
punkt obsługi klienta. Rzecz-
nik KZK GOP Anna Kote-
ras zapowiada, że na terenie
całego Śląska powstanie ich
około 800. 

— Obecnie trwają prace nad
realizacją tej inwestycji. Cały
czas na bieżąco kontaktuje-
my się z wykonawcą i mo-
nitorujemy sytuację. Nadal
nie wiadomo kiedy dokładnie
ruszy program ŚKUP, jednak
ze wstępnych szacunków wy-
nika, że nastąpi to w I kwar-
tale przyszłego roku. Oczy-
wiście wszystko może ulec
zmianie. Planujemy otwo-
rzenie około 800 punktów
obsługi pasażerów – będą
to zarówno odrębne biura,
tak jak w Gliwicach oraz

kioski z przygotowaną in-
frastrukturą. 

ŚKUP to wielofunkcyjna plat-
forma o niemal nieograni-
czonych możliwościach i bez-
precedensowym zasięgu. Sza-
cuje się, że docelowo tzw.
„śląskim plastikiem” posłu-
giwać się będzie 700 tys.
osób. To jeden z czterech naj-
większych projektów tego
typu na świecie. Równolegle
do funkcji pieniądza elektro-
nicznego karta stanowić bę-
dzie identyfikator mieszkańca
oraz nośnik certyfikatu pod-
pisu elektronicznego. System
pozwoli na korzystanie z róż-
nych usług: komunikacyj-
nych, kulturalnych, sporto-
wo-rekreacyjnych, bibliotecz-
nych oraz płatnego parkowa-
nia. Ponadto będzie stanowił
platformę wymiany informa-
cji pomiędzy uczestnikami
projektu i mieszkańcami.

ŚKUP
w przyszłym roku?



Pierwsi już ćwiczyli  

W ubiegłą sobotę zorganizowano dzień
otwarty hali. Ci, którzy przyszli nie
kryli zadowolenia. Mogli dokładnie
zwiedzić obiekt – zaglądnąć w każdy
zakamarek. Ci bardziej aktywni – brali
udział w zajęciach sportowych i warsz-
tatach tanecznych pod okiem gwiazd
znanych z telewizji. W roli trenera
wystąpił Marcin Łopucki – Mistrz Eu-
ropy w fitness. Zajęcia taneczne pro-
wadziły uczestniczki „Tańca z Gwiaz-
dami” i „You Can Dance”, mające na
swym koncie także sukcesy sportowe
związane z tańcem – Anna Bosak
i Blanka Winiarska. Do akcji wkroczyli
także piłkarze gliwickiego Piasta.
Przeprowadzili trening pełen atrakcji
dla najmłodszych adeptów futbolu.
Było dużo świetnej zabawy i dużo
ruchu, także przed halą, gdzie zorga-
nizowano mini festyn z konkursami
i wieloma innymi atrakcjami. 

Jedna hala 
– wiele możliwości 

W nowopowstałej hali będzie można
uprawiać różne dyscypliny sportu,
m.in.: koszykówkę, siatkówkę, piłkę
ręczną, nożną halową oraz sporty walki.
Mogą tam być prowadzone treningi,
organizowane zawody sportowe, ale
także widowiska czy imprezy estradowe.
W obiekcie znajduje się widownia dla
157 osób siedzących na trybunach sta-
łych, z możliwością powiększenia
o miejsca na ławeczkach przy arenie

głównej i miejsca stojące na galerii.
Przygotowano także ściankę wspi-
naczkową, salę fitness, siłownię, ma-
gazyny do przechowywania sprzętu,
szatnie, sanitariaty i bufet. 

Sprawnie 
zarządzana 

Aby hala „Górnych Wałów” była wy-
korzystywana jak najlepiej, władze Gli-
wic postanowiły przekazać ją w dzie-
rżawę. Halę wydzierżawiła (w drodze
zorganizowanego w sierpniu przetargu

nieograniczonego na wysokość stawki
czynszu dzierżawnego) firma GEOMED
Łukasz Gacek z Gliwic. Umowa ma
obowiązywać przez trzy lata. Zgodnie
z nią dzierżawca odpowiada za utrzy-
manie hali i dba o to, aby była ona wy-
korzystywana w jak najlepszy sposób
– z pożytkiem dla gliwiczan, różnych
instytucji i klubów. Na co dzień w po-
mieszczeniach sportowych przy ul. Gór-
nych Wałów ćwiczy młodzież szkolna.
Dzierżawca – zgodnie z umową – jest
zobowiązany do udostępnienia obiektu
uczniom i nauczycielom ZSO nr 11.

Za ten czas otrzyma ustalone wyna-
grodzenie. Z hali korzystają już również

mieszkańcy. Przeznaczona dla nich
oferta zajęć ma być z każdym tygodniem
rozszerzana o nowe usługi.

Gliwice stawiają 
na sport  

Dzięki rozbudowanej bazie, która tylko
w tym roku powiększy się jeszcze
o dwie nowe, miejskie hale widowi-
skowo-sportowe (ul. Kozielskia i Cho-
rzowskaj) oraz Centrum Kultury
i Sportu „Łabędź” (ul. Partyzantów)
oraz systematycznemu wspieraniu
przez samorząd najlepiej rokujących
zawodników, Gliwice mogą poszczycić
się sukcesami w sporcie. Na między-
narodowych zawodach prym wiodą
gliwiccy szermierze, dżudocy i mode-
larze, a także zawodniczki trenujące
boks. Świetne wyniki osiągają drużyny
siatkarek i futsalu. Piłkarze Piasta
Gliwice już czwarty sezon walczą
o wysokie pozycje w T-Mobile Eks-
traklasie, a latem debiutowali w eli-
minacjach Ligi Europy.  

„Górnych Wałów” w Gliwicach gotowa do gry 

O G Ł O S Z E N I E

Wielofunkcyjna. Z areną sportową. Z widownią. Z dobrze wyposażonym zapleczem – taka jest nowa

hala widowiskowo-sportowa przy ul. Górnych Wałów (jedna z czterech oddawanych w tym roku do

użytku w Gliwicach). Nowoczesny obiekt powstał z myślą o mieszkańcach i uczniach Zespołu Szkół

Ogólnokształcących nr 11 (ZSO nr 11).

Oto Ona: Duża, Piękna, Nowoczesna 

w Gliwicach str. 6
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Jakiś czas temu pisaliśmy
o samochodach Google krą-
żących po ulicach naszego
miasta. W tej chwili Street
View™ kończy fotografować
nasze województwo, a rów-
nolegle ruszył następny pro-
jekt, dzięki któremu będziemy
mogli wirtualnie zwiedzać
wnętrza lokalnych firm. 

Dla biznesu jest to wyjątkowa
okazja, by dać się łatwiej od-
naleźć, przyciągnąć uwagę in-
ternautów i kompleksowo za-
prezentować swoją siedzibę
zarówno lokalnie, jak i glo-
balnie. Dzięki technologii Go-
ogle Street View™ otrzymu-
jemy możliwość szybkiego
i łatwego znalezienia oraz

zwiedzenia lokalnych bizne-
sów - nie ma znaczenia czy
jest to restauracja, klub, sklep
odzieżowy, czy osiedlowy wa-
rzywniak - na ulepszonych
wynikach wyszukiwania sko-
rzystać może praktycznie każ-
da firma i jej klienci.

Na sukces projektu niewąt-
pliwie wpływa fakt, że aż 95%
internautów wyszukuje infor-
macje w Google (w Polsce
jest to nawet ponad 97%!), a
80% wyszukiwań lokalnych
firm i usług zaczyna się lub
kończy na Mapach Google™.
Niebagatelną rolę odgrywa
też możliwość łatwego wyszu-
kania i wirtualnego zwiedze-
nia firm bezpośrednio na urzą-

dzeniach mobilnych - smar-
tfonach i tabletach, dzięki Go-
ogle+ Lokalnie™. Równie waż-
nym atutem projektu jest jego
ogromny potencjał marketin-
gu wirusowego wynikający
z atrakcyjności wizualnej.

Jak można się w ten sposób
pokazać? W przeciwieństwie
do panoram ulic, wykonywa-
nych przez automatyczne
urządzenie umieszczone na
dachu samochodu, zdjęcia we
wnętrzach firm wykonują wy-
specjalizowani fotografowie.
W tym celu Google wybrał
i przeszkolił doświadczonych
w branży specjalistów, co gwa-
rantuje wysoką jakość i spój-
ność ze wszystkimi standar-
dami Street View™. 

W naszym województwie cer-
tyfikowanym fotografem Go-
ogle został gliwiczanin, Piotr
Manik z firmy Panoramo. Je-
śli chcecie, aby Waszą firmę
również dało się w ten sposób
wyszukać i wirtualnie zwiedzić
w technologii Street View™,
szczegółowych informacji szu-
kajcie na stronie: 
www.panoramo.pl 

Google zagląda do
firm. Zdjęcia już są
w internecie

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

Gliwice: tel. 32 231 00 71 
czynne: 9-17

- niskie raty
- konsolidacje

- szansa z komornikiem
- najniższe oprocentowanieod 7,
1%

KREDYTY

TAKŻE

DLA FIRM

POŻYCZKI · ODDŁUŻENIA

Do Bielska-Białej piłkarze Piasta
Gliwice przyjechali ze świado-
mością, że będzie to bardzo
trudne spotkanie, a bielszczanie

„za darmo” punktów nie oddadzą.
I dokładnie tak było, mimo
że od początku spotkania stro-
ną dominującą była drużyna
z Okrzei.

Należy za występ w pierwszej
połowie pochwalić Dariusza
Trelę. „Trelowy” niejednokrot-
nie uratował „niebiesko-czer-
wonych”, broniąc nawet w sy-
tuacjach „sam na sam”. Bram-
karz Piasta najwięcej krwi na-
psuł Piotrowi Malinowskiemu,
który – mimo kilku okazji –
nie znalazł sposobności na zwy-
ciężenie z Trelą. Równie dobry
mecz w pierwszej odsłonie roz-
grywał Rabiola. Portugalczyk
pokazał dobrą technikę oraz ty-
powe dla środkowego napast-
nika zachowania, takie jak za-
stawienie się tyłem do bramki
czy intuicyjne uderzenie piłki
na bramkę bielszczan.

Dobrze w drugą połowę „weszli”
gracze z Gliwic. Sędzia na po-
czątku pięćdziesiątej minuty
odgwizdał rzut wolny sprzed
pola karnego. Do futbolówki
podszedł Tomasz Podgórski
i uderzył na tyle dobrze – a jed-
nocześnie nieszczęśliwie – że
piłka trafiła w słupek Ladislava
Rybanskiego. W siedemdzie-
siątej minucie kapitan gliwiczan
znalazł się w polu karnym, gdzie
- całkowicie niezrozumiale -
sfaulował go Adam Deja. Sędzia
odgwizdał rzut karny, a jede-
nastkę na gola zamienił pewnym
strzałem Ruben.

Strzelony gol nie pozbawił jed-
nak gliwiczan woli do zdobycia
kolejnych trafień. Z tym że naj-
wyraźniej zabrakło koncentracji,
bo sytuacje się nadarzały. 
W doliczonym czasie gry zad-
rżały serca sympatykom Piasta
Gliwice. Adam Deja miał okazję
do zrehabilitowania się za spro-
kurowanie karnego. Po jego
uderzeniu z rzutu wolnego
Dariusz Trela „wyciągnął” piłkę
z „okienka” własnej bramki.

Ostatecznie gliwiczanie wygrali
w Bielsku-Białej 1-0. Ten sukces
pozwolił awansować na siódme
miejsce w ligowej tabeli. 

Wygrana
Piasta

1:0
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Wydawałoby się, że włamanie
się na czyjeś konto internetowe
to nic nieznaczący postępek. Są
tacy, którzy zmianę hasła dostępu
do konta kolegi traktują jako
dobrą zabawę, czynią tak dla
żartu. Nie wszyscy jednak po-
dzielają ich poczucie humoru.
Wiedzieć trzeba, że osoba, która
uzna, iż naruszono jej dobra ma
prawo zgłosić ten fakt policji.
Coraz więcej osób z takimi pro-
blemami zgłasza się do organów
ścigania. 
W zeszłym tygodniu gliwiccy
stróże prawa otrzymali zgłoszenie
od dwóch osób, którym ktoś
włamał się do skrzynki pocztowej.
Inna osoba straciła dostęp do
swojego profilu na Facebook'u. 

Policjanci prowadzili już sprawy
dotyczące pozbawienia wirtual-
nej postaci broni i wyposaże-
nia. Wówczas gracz oszacował,
że gdyby utracone przedmioty
(m.in. miecze, topory czy hełm)
sprzedał na aukcji, zarobiłby
800 złotych. Prawo w tym wzglę-
dzie jest jednoznaczne. Każdy
użytkownik internetu wiedzieć
winien, że kodeks karny zawiera
artykuły, które penalizują nie-
które zachowania w cyberprzest-
rzeni. Za kradzież wirtualnych
przedmiotów kara może być jak
najbardziej prawdziwa - do 3

lat więzienia. Za przełamanie
zabezpieczenia i dostanie się na
nieswoje wirtualne konto można
trafić za kratki nawet na 2 lata.

Co mówi kodeks karny:
Art. 267. § 1. Kto bez uprawnie-
nia uzyskuje informację dla niego
nie przeznaczoną, otwierając za-
mknięte pismo, podłączając się
do przewodu służącego do prze-
kazywania informacji lub prze-
łamując elektroniczne, magne-
tyczne albo inne szczególne jej
zabezpieczenie, podlega grzyw-
nie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do
lat 2. 
§ 2. Tej samej karze podlega,
kto w celu uzyskania informacji,
do której nie jest uprawniony,
zakłada lub posługuje się urzą-
dzeniem podsłuchowym, wizual-
nym albo innym urządzeniem
specjalnym. 
§ 3. Tej samej karze podlega,
kto informację uzyskaną w spo-
sób określony w § 1 lub 2 ujawnia
innej osobie. 
§ 4. Ściganie przestępstwa okre-
ślonego w § 1-3 następuje na
wniosek pokrzywdzonego.
Art. 268. § 1. Kto, nie będąc do
tego uprawnionym, niszczy,
uszkadza, usuwa lub zmienia
zapis istotnej informacji albo
w inny sposób udaremnia lub
znacznie utrudnia osobie upraw-
nionej zapoznanie się z nią, pod-
lega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wol-
ności do lat 2. 
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1
dotyczy zapisu na komputero-
wym nośniku informacji, spraw-
ca podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3. 
§ 3. Kto, dopuszczając się czynu
określonego w § 1 lub 2, wyrządza
znaczną szkodę majątkową, pod-
lega karze pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do lat 5. 
§ 4. Ściganie przestępstwa okre-
ślonego w § 1-3 następuje na
wniosek pokrzywdzonego.

Oficer prasowy gliwickiej
Komendy Policji

kom. Marek Słomski

Za włamanie
na internetowe
konto
grożą 2 lata
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Policja wezwana na
grzybobranie

W ubiegłym tygodniu gliwicka
policja odebrała cztery telefo-
niczne prośby o pomoc. Płynęły
od... grzybiarzy. Zagubieni ko-
rzystają z numeru alarmowego
112, a ich pierwsze słowa to
zazwyczaj: „dzwonię w nietypo-
wej sprawie”. Czasem grzybiarze
nie mogą odnaleźć miejsca, w
którym zaparkowali swoje auto.

W większości przypadków
funkcjonariuszom udaje się po-
móc takim osobom telefonicz-
nie. Dyżurny ustala miejsce, w
którym weszli do lasu, potem
wypytuje o kierunek marszu.
Zdarza się, że na miejsce musi
jednak pojechać patrol i roz-
począć akcję poszukiwawczą.
Na szczęście lasy wokół Gliwic
obszarowo nie są bardzo roz-
ległe – idąc ciągle prosto, łatwo
trafić w rejon zamieszkany
przez ludzi. Niestety, panika,
w jaką najczęściej wpada osoba,
która straciła orientację, para-
liżuje i uniemożliwia racjonalne
myślenie. Podpowiadamy wy-

bierającym się do lasu: jeśli
posiadacie smartfona, uru-
chomcie funkcję GPS!  

Aresztowali
gliwickiego „dilera”

Na wniosek policji i prokuratora
sąd rejonowy aresztował tym-
czasowo 22-letniego gliwicza-
nina podejrzanego o wprowa-
dzanie do obrotu środków odu-
rzających. Młody człowiek uczynił
sobie z działalności dilerskiej
źródło stałego dochodu.

19 września, w czasie przeszu-
kania mieszkania podejrzanego,
policjanci znaleźli ponad 3 kg
haszyszu, 150 g marihuany i
kilkadziesiąt działek amfeta-
miny. Mężczyzna w ubiegłym
roku był już tymczasowo aresz-
towany w podobnej sprawie.
W areszcie spędził wtedy 6 mie-
sięcy. Czekając na rozprawę, w
której ma usłyszeć wyrok za
poprzednią działalność, nie za-
przestał swego zajęcia. Wśród
jego klientów znajdowali się
młodzi ludzie, nawet dzieci. Za
działalność w narkobiznesie

aresztowanemu grozi nawet 10
lat pozbawienia wolności.

78-latek nie żyje -
trwa śledztwo

Policja i prokuratura ustalają
okoliczności oraz przyczyny
śmierci 78-letniego mężczyzny.

Ciało znaleziono w czwartek
około godziny 12.45 w jednym
z mieszkań przy ulicy Staro-
miejskiej. W sprawie zatrzy-
mano już dwie osoby, trwają
przesłuchania. Nikomu jeszcze
nie postawiono zarzutów. Zwło-
ki odnalazł dzielnicowy z IV
komisariatu. W mieszkaniu od
dłuższego czasu trwały libacje
alkoholowe 

Odnaleziono ciało
zaginionego
grzybiarza

W lesie odnaleziono ciało 84-
latka. Mężczyzna w sobotę wy-
brał się do lasu na grzyby i nie

wrócił do domu. Policjanci od-
naleźli jego samochód zapar-
kowany niedaleko miejscowości
Bycina. Na ciało zmarłego na-
trafił przypadkowy amator grzy-
bobrania.

Zrywali złote
łańcuszki. Czekają

na wyrok
Policjanci rozpracowują sprawy
kradzieży złotych łańcuszków
zerwanych z szyj gliwiczanek. W
czwartek do policyjnego aresztu
trafiło dwóch młodych mężczyzn.
Po jednego detektywi z Sośnicy
pojechali aż do Bytomia.

Zatrzymany w bytomskim
mieszkaniu 19-latek jest po-
dejrzewany o to, że 10 września
br. w Gliwicach, na chodniku
przy ul. Limanowskiego, zerwał
i ukradł złoty łańcuszek. Inny
podejrzany w identycznej spra-
wie to gliwiczanin, również 19-
latek. Usłyszał zarzut kradzieży
i czeka na proces. Obu męż-
czyznom grożą kary od 3 mie-
sięcy do 5 lat.

w Gliwicach str. 8

Horoskop
Baran 21.03-20.04
Nie� prowokuj� złych� wydarzeń.
Skutki� mogą� być� lawinowe.�W
tym�tygodniu�nieprzyjemne�sytuacje
będą� miały� miejsce� zarówno� w
domu�jak�i�w�pracy.

Byk 21.04-20.05
Jeśli� w� siebie� zwątpisz,� możesz
mieć�pod�górkę.�Ciesz�się�ze�swoich
osiągnięć,�pozwolą�Ci�naładować
się�pozytywną�energią.

Bliźnięta 21.05-21.06
W� tym� tygodniu� będziesz�mógł
wykorzystać� swój� talent� organi-
zatorski.�Zostanie�ci�powierzone
zadanie�stworzenia�nowej�komórki
w�firmie.�

Rak 22.06-22.07
Popracuj� nad� samodyscypliną.
Wówczas�unikniesz�denerwujących
Cię�komentarzy�i�krytyki.�By�nie
zwariować,�idź�na�ryby.

Lew 23.07-23.08
Możesz�poczuć�się�zignorowany.
Będziesz�zaskoczony,�gdyż�decyzje
zapadły�za�twoimi�plecami.�Ko-
niecznie�wyjaśnij�tę�sytuację.

Panna 24.08-22.09
Liczne�awarie�sprzętu�mechanicz-
nego�oraz�wady�w�relacjach�mię-
dzyludzkich�przyprawią�Cię�o�za-
wrót� głowy.� Bądź� cierpliwy� to
tylko�drobnostki.�

Waga 23.09-23.10
W�tym� tygodniu�Twoje� interesy
powinny�rozwijać�się�gładko.�Do-
datkowo� układ� gwiazd� będzie
sprzyjać�inwestycjom.�

Skorpion 24.10-22.11
Już�na�początku�tygodnia�będziesz
rzutki� intelektualnie.�Wzmożona
aktywność�to�efekt�urlopu.�Energię
wykorzystaj�stawiając�nowe�wy-
zwania.

Strzelec 23.11-21.12
Zawziętość�to�jedna�z�Twoich�pod-
stawowych�cech.�W�tym�tygodniu
impulsywność�może�Ci�zaszkodzić
w�relacjach�partnerskich.

Koziorożec 22.12-2001
Twoim�kapitałem�powinny�być
dotychczasowe�osiągnięcia.�To
jest�baza,�która�sam�zbudowałeś.
Możesz�być�z�siebie�dumny.

Wodnik 21.01-19.02
Nie�lecz�się�na�własną�rękę.�Naj-
cenniejsza�jest�wiedza�i�diagnoza
lekarska.�Pielęgnuj�swój�związek,
bo�jest�tego�warty.�

Ryby 20.02-20.03
Człowiek�mądry�i�dojrzały�wybacza
doznane�krzywdy.�Zwłaszcza,�że
ostatnio�to�Ty�prowokowałeś�liczne
konflikty.
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W tym
tygodniu
imieniny
obchodzą 

 Zofia (poniedziałek)

— to kobieta mądra, rozsądna, pra-
cowita i uczciwa. Udaje się jej osiąg-
nąć wysokie zaszczyty. Jest osobą
bardzo subtelną, przez co zyskuje
życzliwość otoczenia. Często swoje
prywatne życie poświęca dla realizacji
celów społecznych. Jest dobrą matką
i dobrą patriotką. Zofia jest kobietą
godną szacunku i może być wzorem
do naśladowania dla innych.

 Danuta (wtorek)

— Osoba o tym imieniu jest wrażliwa,
pracowita, posiada duża kulturę oso-
bistą. Wiele czyta i studiuje. Ma
dużo energii i temperamentu. Nie
przywiązuje uwagi do małżeństwa i
domowego ogniska. Lubi atrakcje
miłosne. Często bywa niepewna
siebie niepewna siebie i pełna wahań
nastroju. Stale potrzebuje zapewnień,
że wszystko będzie dobrze.

 Teresa (środa)

— to kobieta szlachetna, dobra, uczci-
wa, pracowita i wytrwała w swych
postanowieniach. Ma zdolność szyb-
kiego podejmowania decyzji, gdyż
ma dużą wiedzę i doświadczenie.
Dużo pracuje nad sobą, kształci się.
Jest uparta w dążeniu do celu, chociaż
na swojej drodze często spotyka
trudności. Jest wzorową matką, wy-
chowuje dzieci na dobrych patrio-
tów.

 Franciszek (czwartek)

— to osoba konserwatywna, stała,
uparcie dążąca do wyznaczonego
celu. Jest ambitny i uczuciowy. Fran-
ciszek jest pewny siebie, niezależny
i żądny władzy. Ceni sobie wolność
myśli oraz wolność działania. Bywa,
że nadużywa alkoholu. Lubi wygodę
i beztroski sposób życia. Przeważnie
realizuje każdy swój życiowy plan.

 Konrad (piątek)

— to człowiek nerwowy, impulsywny,
ale też usłużny i dobry. Ma wysokie
wykształcenie, lubi dzielić się swoją
wiedzą z innymi, może być dobrym
wykładowcą. Uparty, broni zaciekle
swojego i rzadko się poddaje, nawet
jeśli ktoś udowadnia mu, że nie ma
racji. Jest twardym mężczyzną, który
łatwo wpada w konflikty z innymi.

 Artur (sobota)

— mężczyzna o tym imieniu to in-
dywidualista, zawsze chodzi włas-
nymi drogami. Jest rządny wiedzy.
Zawsze służy drugim radom. Docenia
znajomości, dba o towarzyskie kon-
takty. Lubi podróżować. Lubi obracać
się w towarzystwie kobiet. W rodzinie
nie odnosi sukcesów, nieraz drobne
miłostki przysłaniają mu dalsze plany
na życie. 

 Maria (niedziela)

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