
)

Czwartek, 31 bm.
temp. 12°C |7°C

Piątek, 1 listopada
temp. 14°C |8°C

Wtorek, 29 bm.
temp. 15°C |6°C

Środa, 30 bm.
temp. 11°C |2°C

Sobota, 2 listopada
temp. 9°C |2°C
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1 listopada
to radosny dzień



w Gliwicach str. 2

Jak zapewniają przedstawiciele KŚ, zmiany
zostały przygotowane z uwzględnieniem har-
monogramu prac remontowo-modernizacyjnych
prowadzonych przez zarządcę infrastruktury -
PKP PLK S.A. Poniżej znajdziecie informacje
dotyczące zmian w kursowaniu pociągów na
poszczególnych liniach.

W aktualizacji rozkładu jazdy, wprowadzanej
od 20 X 2013 r., zmniejszy się liczba utrudnień
na linii S1. Nie będą obowiązywały m.in. objazdy
przez Zabrze Makoszowy, Sosnowiec Południowy
oraz Częstochowę Mirów. Jednak, z powodu re-
montów infrastruktury przeprowadzanych przez
PKP PLK S.A., w określonych terminach na nie-
których odcinkach wystąpią utrudnienia w funk-
cjonowaniu komunikacji kolejowej.

Utrudnienia na odcinku
KATOWICE-GLIWICE

Trasa objazdowa na odcinku Katowice – Gliwice
będzie przebiegać przez: Katowice – Katowice
Załęże – Chorzów Batory – Chorzów Miasto –
Chorzów Stary – Bytom – Bytom Bobrek – Gli-
wice, w obie strony dla połączeń:

 poc. 40013 Częstochowa 5:37 – Gliwice 7:53
(1-5 w okresie 21-28 X)

 poc. 40015 Częstochowa 6:00/17 – Gliwice
8:42 (w terminie D)

 poc. 40617 Częstochowa 6:24/30 – Gliwice

8:57 (1-5 w okresie 21-28 X)
 poc. 49013 Katowice 8:07 – Gliwice 9:12

(w terminie D)
 poc. 40211 Katowice 8:55 – Gliwice 9:59

(w terminie 20, 26, 27 X)
 poc. 40639 Częstochowa 16:23/34 – Gliwice

19:22 (w terminie 27 X, 3, 11, 17, 24 XI, 1, 8
XII)

 poc. 44343 Katowice 17:01 – Gliwice 18:04
(w terminie D)

 poc. 40217 Katowice 18:58 – Gliwice 20:02
(1-7 w okresie 20-28 X)

 poc. 49017 Katowice 19:50 – Gliwice 20:57
(codziennie)

 poc. 44002/3 Równica Wisła Głębce 21:48 –
Gliwice 22:51 (codziennie)

 poc. 44337 Katowice 23:05 – Gliwice 0:09
(codziennie)

 poc. 49014 Gliwice 4:20 – Katowice 5:14
(w terminie 20-26 X)

 poc. 44000/1 Równica Gliwice 4:50 – Wisła
Uzdrowisko 8:07 (codziennie)

 poc. 40210 Gliwice 6:20 – Katowice 7:15
(w terminie 20, 26, 27 X)

 poc. 49016 Gliwice 8:16 – Katowice 9:11
(w terminie D)

 poc. 44340 Gliwice 14:09 – Katowice 15:05
(1-5 w okresie 21-28 X)

 poc. 49020 Gliwice 14:27 – Katowice 15:23
(w terminie D)

 poc. 40634 Gliwice 15:20 – Częstochowa
17:45/51 (w terminie D)

Od niedzieli 20 października do 14 grudnia 2013 r. 
będzie obowiązywał nowy rozkład jazdy Kolei Śląskich.

Zgodnie z obietnicą daną w poprzednim numerze kontynuujemy temat o bardzo istotnym
znaczeniu dla naszego miasta. Czy DTŚ zostanie wybudowana zgodnie z planem? Czy
wydany zakaz ingerencji w przebieg napowietrznej linii energetycznej należącej do PKP
Energetyka S.A. może mieć wpływ na terminowość wykonania inwestycji?

Śniadanie na trawie

Na jednym z portali inżynier
kontraktu jak również rzecz-
nik prasowy DTŚ S.A., Danuta
Żak, zapewniali, że żadnych
opóźnień nie ma, a prace
związane z przebudową linii
energetycznych nie są w ża-
den sposób wstrzymywane.
Postanowiliśmy zadać Pani
rzecznik szczegółowe pytania
związane ze sprawą postano-
wienia sądu o zakazie inge-
rencji w istniejącą sieć napo-
wietrzną, która ma być mo-
dernizowana. Pytania te mają
ścisły związek z prowadzony-
mi rozmowami DTŚ S.A., wy-
konawcy i osobą Tomasza T.
Już sam fakt tych rozmów
budzi poważne wątpliwości,
co do tego czy zakaz sądowy

jednak nie wstrzyma prac
w tym zakresie, albowiem
gdyby było tak, że nie miałby
on żadnego znaczenia to by
nie było podstaw do takich
spotkań. Pytania jakie zada-
liśmy to:
1. Czy DTŚ S.A. oraz wykonaw-

ca odcinka G2 prowadzą roz-
mowy z Panem Tomaszem
T. i jeśli tak to:

2. Dlaczego prowadzone są ta-
kie rozmowy skoro twier-
dzicie Państwo, że sprawa
Państwa nie dotyczy?

3. Czy były próby zmiany pro-
jektu w zakresie dokonania
skablowania tj. poprowa-
dzenia linii energetycznych
pod DTŚ?

4. Czy brak zgody PKP ENER-

GETYKA S.A. na podwiesze-
nie linii napowietrznych, tak
jak jest to w projekcie,
z uwagi na zakaz dokonania
takiego podwieszenia wy-
dany przez Sąd, ma wpływ
na realizację projektu w za-
kresie przeprowadzenia linii
napowietrznej nad DTŚ
w sytuacji kiedy takie pod-
wieszenie jest konieczne?

5. Kiedy planowane jest pod-
wieszenie, zakazane przez
Sąd, linii napowietrznych? 

6. Czy, aby podwiesić sieć ener-
getyczną, musicie Państwo
uzyskać zgodę na jej pod-
wieszenie od jej właściciela
PKP ENERGETYKA S.A.? 

7. Kto wykonuje takie podwie-
szenie? 

8. Czy jest ono możliwe bez in-
gerencji w sieć napowietrz-
ną przebiegającą nad dział-
kami Pana Tomasza T.?

W odpowiedzi Pani rzecznik
DTŚ S.A. przesłała do nas je-
dynie następującą informację:

„W odpowiedzi na Pytania
uprzejmie informuję:

Prace związane z budową
DTŚ prowadzone są na pod-
stawie decyzji Wojewody Ślą-
skiego o zezwoleniu na rea-

lizację inwestycji drogowej.
Zgodnie z treścią ww. decyzji
Inwestor ma pełne prawo
do prowadzenia robót bu-
dowlanych w zakresie okre-
ślonym zatwierdzonym pro-
jektem budowlanym, w tym
dokonywania niezbędnych
prac związanych z przebu-
dową urządzeń obcych. Prace
związane z przebudową linii
energetycznych prowadzone
w związku z budową Dro-
gowej Trasy Średnicowej  nie
są w żaden sposób wstrzy-
mywane przez Inwestora.”

Jak Państwo sami widzicie

nie odpowiedziano nam

na postawione pytania.

Znamy decyzję wojewody,
jednak nie znamy odpowiedzi
na wyżej przedstawione py-
tania, a w szczególności czy
zakaz sądowy powoduje kom-
plikacje, które mogą spowo-
dować zablokowanie prac. 
Oczekujemy, że DTŚ S.A. od-
powie na postawione przez
nas pytania. Temat, jako bar-
dzo istotny dla naszego mias-
ta, będzie kontynuowany.

R E K L A M A

Kolejne
utrudnienia.
Nowy rozkład jazdy KŚ

Klaster Przemysłów Kreatyw-
nych „Made In Śląsk” rozpoczął
właśnie swoją interwencję
w gliwickiej przestrzeni miej-
skiej. Zielona instalacja wypeł-
nił 45 metrów kwadratowych
w jednej z najbardziej uczęsz-
czanych lokalizacji Gliwic.

Instalacja jest wynikiem pracy
artystów, architektów, grafi-
ków, projektantów, fotografów
i filmowców. Połączyli oni siły
i wiedzę ze swoich różnorod-
nych dziedzin, aby halę dworca

uczynić bardziej użyteczną
i przyjazną, i aby Gliwice od-
znaczyły się na mapie krea-

tywnego aranżowania prze-
strzeni publicznej.
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DTŚ
zablokowana? cz.2

Piotr Rzecki



Nadchodzi dzień Wszystkich Świętych.
W Polsce najczęściej kojarzony ze
smutkiem i zadumą, dla Kościoła
jest radosną uroczystością. O tym co
znaczy dla Kościoła symboliczny pło-
mień zniczy i dlaczego powinniśmy
odrzucić na bok smutek, opowiedział
nam ks. Robert Chudoba, dyrektor
Centrum Edukacyjnego im. Bł Jana
Pawła II. 

Skąd wzięła się tradycja palenia
zniczy na grobach zmarłych?
- Właściwie można powiedzieć, że
jest to jeszcze przedchrześcijański

zwyczaj. Ogień w różnych kulturach
i religiach był nawiązaniem do pas-
chału – czyli świecy wielkanocnej
symbolizującej zmartwychwstałego
Chrystusa. To ona przedstawia
Chrystusa jako naszą światłość. To
jest najprostsze wytłumaczenie tego,
że my zapalamy symboliczny płomyk.
Nawet w modlitwie mówimy „[...]
a światłość wiekuista niechaj Ci
świeci i odpoczywaj w pokoju wiecz-
nym.” Tu widzimy konkretne na-
wiązanie do wiary w życie. Ogień
jest żywy. Ogień, światło, Chrystus,
zmartwychwstanie, życie wieczne -
to taki teologiczny skrót.

W Polsce traktujemy dzień Wszystkich
Świętych jako bardzo smutne święto.
Czy faktycznie tak powinno wyglądać?

- Nie powinno tak być! To nie po
chrześcijańsku (śmiech). Warto tutaj
w kończącym się roku wiary zadać
sobie pytanie czy my rozumiemy to

święto. Nie chodzi wyłącznie o osoby
kanonizowane, wyniesione na ołtarz,
ale o wszystkich, którzy dostąpili
tej chwały, patrzą w oblicze Boże.
Przez wiarę w świętych obcowanie
czyli w możliwość kontaktu z tymi,

którzy już odeszli, my w tej chwale
uczestniczymy. Nauki teologiczne

mówią, że mamy Kościół triumfujący
– to Ci wyznawcy w niebie jak i Ko-
ściół cierpiący czyli dusze w czyśćcu.
Mamy również nawiązanie do Dnia
Zadusznego czyli modlitwy za dusze,
które czekają na wyzwolenie i wejście
do nieba. 

Na końcu jest Kościół pielgrzymujący
czyli my żyjący tutaj na Ziemi, którzy
jesteśmy w drodze ku zbawieniu.
Zniechęcam do smutku i pragnę
przekazać wszystkim, że to jest na-
prawdę ogromna radość! To jest
chwała Nieba! Coś na co wszyscy
czekamy i czego wszystkim czytel-
nikom i sobie życzę. Oczywiście jest
ten związek ze zmarłymi. To ta część
kiedy idziemy po południu na cmen-
tarze w dniu Wszystkich Świętych
– czyli świętowanie dnia następnego. 

Proszę sobie wyobrazić, że w tradycji
Kościoła uroczystość Wszystkich
Świętych została wprowadzona w

IV wieku po Edykcie mediolańskim.
Wtedy czczono męczenników – czyli
wszystkich, którzy oddali życie, prze-
lali krew za Jezusa Chrystusa. Póź-
niej w około VIII – IX wieku rozsze-
rzyło się to na wyznawców i ojców
Kościoła. Co ciekawe, kiedyś obcho-
dzono to święto 13 maja, ale jeden
z papieży przeniósł je na 1 listopada.
Wiązało się to z tym, aby wykarmić
pielgrzymów, którzy tłumnie przy-
chodzili do Rzymu, aby tych wszyst-
kich świętych czcić i prosić ich o
wstawiennictwo. Tak jest wiara Ko-
ścioła katolickiego.  

w Gliwicachstr. 3 

rozmawiał: Marcin Subotowicz 

1 listopada to radosny dzień
Rozmowa z ks. Robertem Chudobą

Mówiąc o 1 dniu listo-
pada, wspominamy
o najradośniejszym
ze świąt uroczystości
liturgicznych, kiedy
Kościół cieszy się
chwałą wyznawców
Chrystusa przebywa-
jących w niebie.

Na Cmentarzu Centralnym
w okresie wiosenno-letnim
bieżącego roku zrealizowano
dziesiąty etap Kompleksowa
modernizacji urządzeń i in-
frastruktury na Cmentarzu
Centralnym. Prace miały
miejsce w sektorze „D”. Jak
przekazała nam Iwona Ko-
kowicz, rzecznik MZUK,
zakres remontu był bardzo
szeroki.

–W zakres zadania wcho-
dziło wykonanie kanalizacji
deszczowej, sieci wodocią-
gowej i remont ciągów pie-
szych. Ponadto zostały wy-
konane 4 punkty czerpania
wody. Całość kosztowała
ok. 689 tys. zł. To jeszcze nie
koniec modernizacji. Pozos-
tało jeszcze 5 etapów, które
będą wykonywane w kolej-
nych latach. Warto dodać,

że prace rozłożone na kilka
etapów trwają również na
cmentarzu komunalnym w
Łabędach. Budowa kolum-
barium o wartości blisko
249 tys. zł została zrealizo-
wana już wiosną. W termi-
nie od lipca do października
br. za kwotę ok. 99 tys. zł
zostały wykonane różne ro-
boty w ramach moderniza-
cji urządzeń i infrastruktury
na cmentarzu komunalnym
w Gliwicach przy ul. Wrzo-
sowej. Zakres robót obejmo-
wał remont placu wejścio-
wego przez domem przed-
pogrzebowym, wykonanie
instalacji oświetleniowej,
dokonanie nasadzeń oraz
pielęgnację zieleni. W pla-
nach zapisano przygotowa-
nie terenu pod moderni-
zację cmentarza, co wiąże
się z wycinką drzew. Prace

zostaną ukończone na po-
czątku grudnia br.

Łączny koszt wymienionych
inwestycji, finansowanych
w całości ze środków bu-
dżetu miejskiego, wyniósł
ok. 1 mln 120 tys. zł. MZUK
zarządza również Cmenta-
rzem Wojennym Armii Ra-
dzieckiej przy ul. Sobieskie-
go. Systematycznie od kilku
lat wymieniane są płyty na-
grobkowe. W bieżącym roku
ustawiono tam 23 nowe na-
grobki. Projekt o wartości
40 tys. zł został zrealizo-
wany w październiku tego
roku. 
W związku ze zbliżającym
się Dniem Wszystkich Świę-
tych na cmentarzach wyko-
nywany jest szereg prac
porządkowych. Pracownicy
MZUK rozpoczęli m.in. prze-
dzimowe koszenie traw, gra-
bienie i uprzątnięcie opada-
jących liści, mycie, sprząta-
nie oraz przystrojenie po-
mników i grobów pamięci.
Zapewniono również miej-
sca handlowe przed cmenta-
rzami, przygotowanie wszel-
kich spraw organizacyjnych
związanych ze zwiększonym
zapotrzbowaniem na opróż-
nianie i wywóz śmietników
czy sprzątanie i wymianę
toalet. 

Od kilku lat Miejski Zarząd Usług Komunalnych
remontuje cmentarze komunalne.

Remont
gliwickich cmentarzy

R E K L A M A

widzisz coś interesującego

coś Cię irytuje

masz coś do powiedzenia

uczestniczysz w życiu społecznym

masz ciekawe zdjęcia

wiesz o czymś ważnym

✆ 32-332 50 96
skontaktuj się z nami

redakcja@dzisiajwgliwicach.pl

Zobacz relację TV na:
www.dzisiajwgliwicach.pl

Piotr Rzecki
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KZK GOP informuje, że w
dniach 1 – 3 listopada ruszą
dodatkowe linie.

Aby poprawić dojazd do cmen-
tarzy związek zmieni zasady
funkcjonowania komunikacji
miejskiej.

1 listopada (Wszystkich Świę-
tych – piątek) komunikacja
miejska będzie funkcjonowała
według rozkładów jazdy na
soboty, ale z następującymi
wyjątkami:

Linie autobusowe nr: 6, 23,
25, 39, 52, 59, 70, 72, 76, 100,
109, 140, 146, 154, 155, 165,
175, 194, 201, 230, 236, 255,
288, 292, 616, 634, 637, 673,
674, 710, 720, 806, 807, 840,
850, 901, 949, 959, 969 i 973
będą kursowały według spe-

cjalnych rozkładów jazdy
(oznaczonych jako „Wszystkich
Świętych”), w tym - kursy linii
nr 6 będą wydłużone do pętli
Gliwice Sportowa.

Zostaną uruchomione dodat-
kowe linie autobusowe dojeż-
dżające w bezpośrednio w oko-
lice cmentarzy - C-1, C-2, C-3
i C-4.

Linia C1:
Gliwice Cmentarz Centralny
– Kozielska – W. Andersa (z
powrotem: Kozielska) – W.
Styczyńskiego – I. Daszyń-
skiego – Ciupków – Dolnej
Wsi (z powrotem: J. Słowac-
kiego – I. Daszyńskiego) –
Nowy Świat – J. Kochanow-
skiego – Rybnicka – Kosów –
Czapli – Żurawia – P. Bar-
dowskiego – J. Kilińskiego –

Lotników (z powrotem: Pias-
towska – J. Kilińskiego) – Try-
nek Toruńska

Linia C2:
Gliwice Cmentarz Centralny
– Kozielska – W. Andersa –
W. Styczyńskiego (z powrotem:
Gliwice Cmentarz Centralny)
– Kozielska – Jasnogórska –
Powstańców Warszawy – pl.
J. Piłsudskiego – S. Wyszyń-
skiego – M. Strzody – Wroc-
ławska – Częstochowska – Ja-
giellońska – J. Mitręgi – Piwna
(z powrotem: Dworcowa – S.
Wyszyńskiego) – Gliwice Plac
Piastów

Przystanek Gliwice Cmentarz
Centralny będzie obsługiwany
w dodatkowej zatoce przystan-
kowej, bliżej wejścia na cmen-
tarz. Przystanek Gliwice Plac

Piastów będzie obsługiwany
na stanowisku dla kierunku
Osiedla Waryńskiego (nr 2).
Dodatkowo będzie obsługiwa-
ny przystanek Gliwice Dwor-
cowa.

Linia C3:
Gliwice Cmentarz Centralny
– Kozielska – W. Andersa –
W. Styczyńskiego (z powrotem:
Gliwice Cmentarz Centralny)
– Kozielska – Jasnogórska –
Powstańców Warszawy – pl.
J. Piłsudskiego – S. Wyszyń-
skiego – M. Strzody – Wroc-
ławska – Częstochowska – Ja-
giellońska – J. Mitręgi – Piwna
(z powrotem: Dworcowa – S.
Wyszyńskiego) – pl. Piastów
– Piwna – R. Traugutta – J.
Dąbrowskiego – Gliwice Po-
niatowskiego

Przystanek Gliwice Cmentarz
Centralny będzie obsługiwany
w dodatkowej zatoce przystan-
kowej, bliżej wejścia na cmen-
tarz. Przystanek Gliwice Plac
Piastów jadąc w kierunku Po-
niatowskiego będzie obsługi-
wany na stanowisku dla kie-
runku Zabrza (nr 6), natomiast
jadąc w kierunku Cmentarza
Centralnego będzie obsługi-
wany na stanowisku dla kie-
runku Osiedla Waryńskiego
(nr 2). Dodatkowo będą ob-
sługiwane przystanki Gliwice
Piwna i Gliwice Dworcowa.

Linia C4 (jednokierunkowa):
Gliwice Plac Piastów – Piwna
– R. Traugutta – J. Dąbrow-
skiego – J. Poniatowskiego –
A. Skowrońskiego – Tarno-
górska – K. Olszewskiego –
Strzelnicza – Myśliwska – N.

Bończyka – Harcerska – To-
szecka – rondo L. Kaczyńskie-
go – Bohaterów Getta War-
szawskiego – Gliwice Plac Pias-
tów 

Przystanek Gliwice Plac Pias-
tów będzie obsługiwany na
stanowisku dla kierunku Za-
brza (nr 6). Dodatkowo będzie
obsługiwany przystanek Gli-
wice Piwna.

2 listopada (Dzień zaduszny –
sobota) komunikacja miejska
(w tym linie z literą C) będzie
funkcjonowała jak 1 listopada.

3 listopada (niedziela) komu-
nikacja miejska będzie funk-
cjonowała jak w soboty.

Wszystkich Świętych – sprawdź zmiany w rozkładzie jazdy

w Gliwicach str. 4

Wszystkich mieszkańców zapraszamy do udziału
w czternastej Kweście Pierwszolistopadowej
organizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Chorych „Hospicjum” w Gliwicach. 
Kwesta odbędzie się w dniach 1-3 listopada
2013 roku od godzinach od 09.00 do 17.00 na
Cmentarzu Centralnym i Cmentarzu przy ulicy
Lipowej, a także w dniu 1 listopada na:
◗ Cmentarzu Parafialnym Kościoła św. Bartło-

mieja mieszczącym się przy ulicy Wojciecha, 
◗ Cmentarzu Kościoła Parafialnego św. Anto-

niego mieszczącego się przy ul. Głowackiego, 
◗ Cmentarzu Kościoła Parafialnego N.M.P.

Wspomożenia Wiernych w Sośnicy, 
◗ Cmentarzu Parafialnym P.W. Św. Jadwigi

w Brzezince, 
◗ Cmentarzu Parafialnym Świętego Ducha

w Ostropie, 
◗ Cmentarz przy ul. Św. Jacka w Ligocie Za-

brskiej, 

◗ Cmentarzu w Łabędach przy ul. Wrzosowej, 
oraz (również w dniu 1 listopada) po mszach
św.,w Kościele P.W Matki Boskiej Częstochow-
skiej w Knurowie, Kościele Św. Cyryla i Meto-
dego w Knurowie,  Kościele P.W. Niepokalanego
Serca N.M.P. w Książenicach i Kościele P.W
Św. Mikołaja w Wilczy.
Zbiórkę prowadzić będą pracownicy i wolon-
tariusze hospicjum. Każdy uczestnik będzie
posiadał imienny identyfikator i puszkę ozna-
kowaną logo Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych

„Hospicjum” w Gliwicach. Za każdy, nawet naj-
mniejszy dar serca dziękują zarówno organi-
zatorzy jak i sami potrzebujący. Podczas ubieg-
łorocznej akcji zebrano środki pieniężne w wy-
sokości 91.516 tys. zł!  Dochód ze zbiórki został
w całości przeznaczony na wsparcie bieżącej
działalności Hospicjum Miłosierdzia Bożego
w Gliwicach, w tym głównie na prace adapta-
cyjne niezbędne dla jego dalszego funkcjono-
wania.

1 listopada 
Wspomóż gliwickie Hospicjum 

Kwesta Pierwszolistopadowa jest to jedyna zbiórka w roku na
rzecz Gliwickiego Hospicjum. Dzięki ciężkiej pracy uczestników
placówka może nieść ulgę w cierpieniu dla osób w terminalnej
fazie choroby nowotworowej. 

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

❚ 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

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

OGŁOSZENIA
DROBNE

R E K L A M A

Ulica Skowrońskiego już przejezdna.
Remont zakończony

Remont ulicy Skowrońskiego
trwał trzy miesiące.

Remontowany w ostatnim
czasie odcinek ul. Skowroń-
skiego, od ul. Podlesie do
skrzyżowania z ul. Tarno-
górską został oddany do
użytku w ubiegły czwartek.
Podczas trwających 3 mie-
siące prac wyremontowano
nawierzchnię jezdni i chod-
ników. Powstały także nowe
miejsca postojowe.
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Stres jest definiowany w psy-
chologii jako dynamiczna re-
lacja pomiędzy możliwościa-
mi jednostki a wymogami sy-
tuacji. Sprawia, że czujemy
się nadmiernie obciążeni.
Człowiek składa się z ciała
i umysłu. Podczas stresu moc-
no nadwyrężamy jedno i dru-
gie. Zapewne wielu z nas
w sytuacji stresującej odczu-
wało bóle głowy czy żołądka,
nadciśnienie czy rozkojarze-
nie. A często doświadczamy
tych wszystkich objawów ra-
zem.  Podczas przeżywania
trudnych sytuacji nasze myśli

krążą wokół „stresorów”, co
skutkuje bardzo silnym po-
czuciem dekoncentracji.
W temacie stresu trudno nie
wspomnieć o emocjach. To-
warzyszą nam zawsze, ale w
sytuacji stresu wyraźnie
zwiększają natężenie emocje
negatywne (strach, złość,
smutek itp.). Emocje mają
silny wpływ na zapamiętywa-
nie. Jak sobie radzić?  Udo-
wodniono, że optymiści
zapamiętują lepiej i szyb-
ciej nawet w sytuacji stre-
su. Dla optymisty problemy
mają charakter przejściowy.
Charakterystyczne jest rów-
nież to, że nie biorą na siebie
wyłącznej winy za trudną sy-
tuację w której się znaleźli.
To sprawia też, że nie zostają
sami z problemem. Rozma-
wiają z przyjaciółmi, szukają
wsparcia, rozwiązania. Wtedy
nasza pamięć jest lepsza.
Optymiści szukają rozwiązań
zaczynając od siebie. Dlacze-
go? Ponieważ raczej nie uda

się zmienić warunków ze-
wnętrznych, ale można sobie
z nimi lepiej radzić. 
Czy stres naprawdę jest taki
zły? Kto z nas uczyłby się do
klasówki czy egzaminu gdyby
nie poczucie narastającego
napięcia z powodu zbliżają-
cych się sprawdzianów. Im
większa była nasza wiedza,
tym stres mniejszy. Oznacza
to, że stres może także działać
mobilizująco. Ważne, żeby
pamięć ćwiczyć bez względu
na sytuację w której się znaj-
dujemy. Pamiętajmy tylko
o zadbaniu o świeże powietrze
w pomieszczeniu, zminima-
lizujmy hałas, pijmy wodę
małymi łykami, zadbajmy
o porządek w otoczeniu i od-
dychajmy. Rozwiązujmy krzy-
żówki, grajmy w scrabble, za-
pamiętujmy numery telefo-
nów, tablic rejestracyjnych.
Nie bójmy bawić się zapa-
miętywaniem. Pamięć jest
elastyczna, ćwiczona pozos-
taje na wyższym poziomie,

Dorota Matyśkiewicz

Pedagog, trener pamięci

Pamięć a stres
Zaledwie dwa tygodnie temu
zapytaliśmy rzecznik KZK GOP
o zapowiadane podwyżki bi-
letów. Przekazała nam, że trwa-
ją intensywne prace dotyczące
projektu cennika i nie może
wykluczyć wzrostu cen. Po
krótkim czasie okazało się, że
podwyżki są nieuniknione. Co
ciekawe, więcej zapłacą tylko
Ci pasażerowie, którzy nie sko-
rzystają z nowego programu
Śląskiej Karty Usług Publicz-
nych. Zmiany nie obejmą je-
dynie najpopularniejszych bi-
letów jednorazowych, kosztu-
jących 3,20 zł – reszta podro-
żeje średnio o 6%.

Według wstępnych ustaleń
zmiany wejdą w życie w pierw-
szym kwartale przyszłego roku
– co pokrywa się z wprowa-
dzeniem karty ŚKUP. 
– Możemy spodziewać się
wzrostu cen biletów papiero-
wych jednorazowych o 20 gr,
a okresowych miesięcznych
o 6 zł. Jednak pasażerowie

korzystający z nowej karty,
dalej będą płacić według starej
taryfy. W niektórych przy-
padkach udało nam się obni-
żyć cenę przejazdu – dotyczy
to m.in. nowych biletów okre-
sowych z ustalonym limitem
przejazdów – komentuje
Anna Koteras.

Jeśli zdecydujemy się na zakup
biletu 90-dniowego z limitem
266 przejazdów, za jeden za-
płacimy zaledwie 1,30 zł. 

To nie koniec udogodnień
związanych z systemem ŚKUP.
Przewoźnik planuje wprowa-
dzenie specjalnej taryfy odle-
głościowej – niestety, skiero-
wanej wyłącznie dla posiadaczy
karty. 
– Opłata za przejazd będzie
ściśle uzależniona od długości
przejechanej trasy. Chcemy,
aby pasażerowie płacili za
realnie pokonaną odległość.
Bilet uprawniający do prze-
bycia jednego kilometra będzie
kosztował 2,40 zł. Planujemy

także wprowadzenie biletów
krótkookresowych imiennych
poczynając na 24 godzinnych,
kończąc na 14 dniowych pa-
kietach. Oferta zostanie wzbo-
gacona również o limity prze-
jazdu, co powinno dostatecz-
nie dopasować usługi do po-
trzeb naszych klientów – ko-
mentuje rzecznik KZK GOP. 

Wyrobienie plastikowego od-
powiednika dotychczasowych
biletów będzie bezpłatne.
W przypadku kart niesperso-
nalizowanych, każdy chętny
będzie zobowiązany do uisz-
czenia kaucji. Oczywiście 
w razie oddania dokumentu
przewoźnik zwróci wpłacone
pieniądze. Według rzecznik
Anny Koteras, korzystniejszym
wariantem jest skorzystanie
z karty imiennej, pozwala to
bowiem na korzystanie z więk-
szej liczby proponowanych
usług. 

Bilety będą droższe? 
Znamy odpowiedź

Niedzielny dzień otwarty przy
ul. Kozielskiej upłynął w at-
mosferze pełnej sportowych
atrakcji. Mieszkańcy tłumnie
zebrani w nowej hali podzi-
wiali zmagania m.in. tancerzy,
zawodników sumo czy graczy
drużyny Gliwice Lions. Naj-
młodsi mogli do woli ćwiczyć
i bawić się w specjalnym
miasteczku sportowym. No-
woczesna hala to nie tylko
pełnowymiarowe boiska do
gry w piłkę nożną, koszyków-
kę czy siatkówkę. Na miejscu
przygotowano również pro-
fesjonalną ściankę wspinacz-
kową, sale fitness, siłownię,
magazyny do przechowywa-
nia sprzętu, szatnie oraz bufet.
Obiekt jest także przygoto-

wany do organizowania ka-
meralnych widowisk i imprez
estradowych. Realizacja in-
westycji kosztowała około 10
mln zł. 
Widownia mieszcząca 285
osób wypełniła się po brzegi,
gdy zapowiedziano przybycie
mistrza świata zawodów
Strongman, obecnie zawod-
nika MMA Mariusza Pudzia-
nowskiego. Sportowiec od
razu zaskarbił sobie sympatię
gliwiczan organizując zawody.
Spośród publiczności wybra-
no chętnych, którzy zmierzyli
się z 32 kilowym odważni-
kiem. Choć Mariusz zapew-
niał, że każdy poradzi sobie z
zaproponowaną konkurencją
to miny zawodników wska-

zywały, że nie jest to łatwe
zadanie. Tuż przed występem
spotkaliśmy się z mistrzem,
aby porozmawiać o jego ka-
rierze w sportach walki. Jak
zapewniał, nie planuje po-
wrotu do ciężarów i obecnie
skupia się na przygotowaniu
do kolejnych walk. 
Panie Mariuszu, czy po wygra-
nej w KSW 24 pojawiły się już
propozycje kolejnych walk?
- Propozycji jest zawsze spo-
ro, choćby z Irlandii czy An-
glii. Najbliższe przygotowa-
nia zaczynamy wczesną
wiosną. Teraz mam chwilę
wolnego, jakiś tydzień od-
poczynku, a potem z powro-
tem wracamy na sale tre-
ningowe. Około pięć, sześć

razy w tygodniu wybieram
się na trening dlatego na
pewno nie mogę mówić
o obijaniu się. 

Czy już Pan wie kim będzie
Pański następny przeciwnik?
- Najprawdopodobniej będę
walczył na gali KSW 26.
Obecnie jest kilka nazwisk,
widziałem już rozpiskę sze-
ściu zawodników, jednego
z nich na pewno mi przypi-
szą. Nie wiem jeszcze dokład-
nie którego wybiorą, bo tu
będą prowadzone konsultacje
z trenerami i całym moim
sztabem. Konkretnych prze-
ciwników dobiera się pod
względem możliwości. Wia-
domo, że nie pójdę od razu
do walki z mistrzem świata,

bo mi głowę urwie (śmiech).
Zawodnicy są również ze-
stawiani stażem treningo-
wym. Na razie wszystko idzie
powoli do przodu, coraz le-
piej. Wreszcie organizm za-
czął oddawać tlen. Kiedyś
było bieganie, ciężkie treningi 
i nic. Obecnie jeśli prowa-
dzimy treningi tlenowe, to
później po sześciu, siedmiu
tygodniach poprawia się wy-
dolność. Moje ciało zaczęło
akceptować ten sposób ćwi-
czeń i treningu.
Czy wróci Pan jeszcze kiedyś
do zawodów Strongman?
- Nie, ten temat to dla mnie
przeszłość. Nawet jeśli skoń-
czę karierę w MMA za 3-4
lata to i tak nie planuje po-
wrotu. Ja już się w swoim

życiu nadźwigałem. Dodam,
że zrobiłem to co chciałem.
Parę razy zdobyłem mistrza
Polski, mam kilka pucharów
w mistrzostwach świata,
można tak długo wymieniać.
Teraz zostawiam pole do
popisu dla młodych za-
wodników…

Pełną treść wywiadu znaj-
dziecie na stronie dzisiajwgli-
wicach.pl oraz na naszym pro-
filu Facebook. 

Nowa hala wypełniła się po brzegi

Marcin Subotowicz
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Zobacz relację TV na:
www.dzisiajwgliwicach.pl



Batalia o sześciolatki jeszcze
kilka miesięcy temu rozgrze-
wała media.

Teraz sprawa wróciła wraz
z druzgocącym raportem Naj-
wyższej Izby Kontroli. „Mimo
upływu ponad trzech lat szkol-
nych okresu przejściowego na
wprowadzenie obowiązku
szkolnego dla dzieci sześcio-
letnich, szkoły podstawowe
nie są wystarczająco przygo-
towane do objęcia nauką dzieci
sześcioletnich. Minister Edu-
kacji Narodowej nie podjął
w pełni skutecznych działań
w celu wsparcia gmin w przy-
gotowaniu szkół do objęcia
dzieci sześcioletnich obowiąz-
kiem szkolnym” – czytamy
w ogłoszonym w środę rapor-
cie NIK. 

Słowa uznania należą się nau-
czycielom, którzy są doskonale
przygotowani do nauczania
najmłodszych. Kontrolerzy
chwalą również szkoły za od-
powiednią liczbę sal dydak-
tycznych przystosowaną do
potrzeb sześciolatków. Naj-
gorzej wypada na tym tle Mi-
nisterstwo Edukacji Narodo-
wej, które według oceny NIK,
nie opracowało standardów
przyjęcia maluchów do szkół.
Dodatkowo pomimo wpro-
wadzenia nowego prawa, nie
zatwierdzono form wsparcia
dla samorządów, pozostawia-
jąc lokalne władze samym so-
bie. Z raportu wynika, 50 proc.
Badanych szkół nie spełniało
zalecanych wymagań dla sali
lekcyjnej; 18 56,3 proc. nie
spełniało wymagań określo-
nych dla opieki świetlicowej
lub nie zapewniało ciepłego
posiłku; 59,4 proc. nie speł-
niało warunku posiadania
łącznie miejsca zabaw dla
uczniów i placu zabaw. Co po-
cieszające, część nieprawid-

łowości uda się usunąć na
przełomie roku szkolnego
2013/2014. To dobra wiado-
mość, ale tylko dla części sze-
ściolatków. 

Za sprawą ostatniej noweli-
zacji ustawy o systemie oświa-
ty, posłowie ustalili, że malu-
chy pójdą do pierwszej klasy
„na raty”. W 2014 roku obo-
wiązkiem szkolnym zostaną
objęte sześciolatki urodzone
w pierwszej połowie 2008 r.
Pozostałe dzieci z tego rocz-
nika pójdą do szkoły w 2015
r. Ale nawet stopniowe wpro-
wadzenie najmłodszych do
szkół nie rozwiało wątpliwości
wielu rodziców. W ubiegły
czwartek posłowie debatowali
nad wnioskiem obywatelskim
zwołującym ogólnopolskie re-
ferendum poruszające kwestie
m.in. likwidacji gimnazjum
czy odwołaniu obowiązku
szkolnego dla 6 latków. Warto
dodać, że przeciwnicy rządo-
wej reformy zebrali prawie
milion podpisów zwolenników
referendum. Według minister
Szumilas takie rozwiązanie
oznacza "niepewność nauczy-
cieli, uczniów co do ich przy-
szłości". W czasie sejmowej
wypowiedzi przekonywała, że
szkoły podstawowe są dobrze
przygotowane. Dodała także,
że obecnie już w 90 proc.
z nich są prowadzone zajęcia
dla 6-latków. - Pół miliona
rodziców od 2009 r. zdecy-
dowało się wysłać swoje sze-
ścioletnie dziecko do szkoły,
oni zaufali szkole. Prawie 90
proc. rodziców mówi o tym,
że szkoła dobrze opiekuje się
ich dzieckiem - mówiła mi-
nister Szumilas. W obronie
reformy stanął solidarnie rząd
i Platforma Obywatelska, które
akcentowały, że to szansa na
lepsze życie naszych dzieci.
Dyskusja dotyczyła także in-

nych kwestii poruszanych w
proponowanym referendum.
Pytania jakie mają paść na
kartach do głosowania brzmią
następująco: 
Czy jesteś za zniesieniem obo-
wiązku przedszkolnego pię-
ciolatków? 
Czy jesteś za przywróceniem
w liceach ogólnokształcących
pełnego kursu historii oraz
innych przedmiotów? 
Czy jesteś za stopniowym po-
wrotem do systemu: osiem
lat szkoły podstawowej plus
cztery lata szkoły średniej? 
Czy jesteś za ustawowym po-
wstrzymaniem procesu likwi-
dacji publicznych szkół
i przedszkoli?

Siedmiogodzinna debata po-
dzieliła posłów. Za około dwa
tygodnie odbędzie się kolejne
głosowanie. Ostatnie ogólno-
polskie badania wykazały, że
szkoła dużo szybciej rozwija
umiejętności dzieci. Test
Umiejętności na Starcie Szkol-
nym wykazał, że sześciolatki
szybciej uczą się matematyki,
dwukrotnie szybciej potrafią
pisać i czytać. Przebadano w
ten sposób około 3 tysiące
dzieci. Jednak czy statystyka
odzwierciedla rzeczywistość?
Zdaniem naszych czytelników,
nie możemy uzależniać na-
szych dzieci od odgórnych
przeliczeń.

— Nie ma większego znacze-
nia, czy wyślemy dziecko do
przedszkola, szkoły czy na uni-
wersytet. Zwał jak zwał. Ważne
jest to, aby w danej placówce
ktoś odpowiednio się malu-
chem zajął. Ważne jest to, aby
w każdym takim miejscu zna-
lazła się osoba, która prowadzi
zajęcia, ale również taka, która
zapewni dodatkową pomoc.
Gdy taki sześciolatek musi
skorzystać z toalety i potrze-

buje pomocy, to nauczycielka
nie zostawi całej klasy samo-
pas. Jeśli już mówimy o toa-
letach, to sporym problemem
jest niedostosowanie infras-
truktury do potrzeb najmłod-
szych. Pytanie jest otwarte –
czy szkoły spełniają określone
warunki? Dodam, że nie cho-
dzi wyłącznie o kwestie sani-
tarne. Na Zachodzie posyłają
dzieci siedmioletnie, ale i na-
wet czteroletnie, ale dzieci nie
stykają się np. z czternasto-
latkami. W Polsce nie zwraca
się na to uwagi. Podpieranie
się hasłem, że w Europie na-
wet kilkuletnie dzieci chodzą
do szkół jest błędne. Bo kiedy
zobaczymy jak wyglądają wa-
runki w takiej placówce, to
ona nie różni się od infras-
truktury przedszkolnej. U nas
szkoła to miejsce dla starszych
dzieci – jeśli nie byłoby tej
różnicy, to nikt nie miałby
pretensji. - komentuje Marek,
tata trójki dzieci. 

— Często chwalimy się wyni-
kami, które są zwykłą średnią
ocen i osiągnięć. Ale różnica
pomiędzy pierwszym i ostat-

nim dzieckiem może stanowić
przepaść. Koncentruję się jako
matka dziecka na tym aspek-
cie, gdyż w tym wieku każdy
miesiąc ma znaczenie. Ktoś
ma bardzo rozwinięte i uzdol-
nione dziecko, to świetnie!
Ale dotychczasowy system po-
zwalał rodzicom geniusza wy-
słać malucha do szkoły nawet
w wieku 3 lat. Niestety nie
wszystkie dzieci spełniają te
same warunki. Możemy za-
łożyć, że 90% dzieci nadaje
się na pierwszoklasistę. Ale
co z pozostałymi 10%? Spo-
woduje to, że zostaną na sa-
mym początku skreślone.
Będą pozostawać i popadać
w frustrację. Dlatego rodzice,
znający przecież swoje dziecko,
powinni mieć wpływ na to czy
wysłać je do szkoły wcześniej
czy później. - dodaje Kamila,
mama 6 letniego Łukasza.

— W tak młodym wieku wi-
dzimy rozwój dziecka dosłow-
nie z tygodnia na tydzień. Po-
ziomy rozwoju intelektualne-
go, społecznego czy nawet fi-
zycznego dzieci są bardzo zróż-
nicowane. Szczególnie w tym

drażliwym wieku, powinny
mieć dodatkową opiekę ro-
dzica. Nie chodzi o nadopie-
kuńczość, ale wiem, że jeśli
moja córka jest w przedszkolu
to ma stałą opiekę. A w szkole
co? Dziecko podniesie rękę,
że chce do ubikacji, wyjdzie
z sali i co? Będzie wędrowało
po korytarzach? Może to dla
niektórych bardzo błahe spra-
wy. Jednak dla dziecka to
pewne wyzwanie, które rodzi
zwykły stres. - irytuje się Grze-
gorz, tata świeżo upieczonej
uczennicy pierwszej klasy. 

Choć Ministerstwo Edukacji
jest zadowolone z efektów no-
welizacji, nadal wiele kwestii
pozostaje nierozwiązanych.
Bardzo wiele zależy od samych
rodziców, którzy muszą za-
stosować przyśpieszony kurs
dojrzewania dla swoich po-
ciech. Zobaczymy jakie efekty
przyniosą kontrowersyjne
zmiany już za kilkanaście lat,
kiedy roczniki tegorocznych
pierwszoklasistów opuszczą
szkolne mury.

w Gliwicach str. 6

KREDYTY
KONSOLIDACJE
ODDŁUŻENIA
POŻYCZKI
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Katowice: tel. 32 700 79 66 
Zabrska 14, lok.12 

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

Sześciolatki w szkole.
Czy zyskały więcej?
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To już ostatnie
poszukiwania Michała

Karbowskiego
Policjanci po raz kolejny

przeczesywali las w Rudnie.

Las w Rudnie to miejsce, w które
udał się 35-letni Michał Karbowski.
Mężczyzna zaginął ponad miesiąc
temu.

Zeszłotygodniowe poszukiwania były
siódmym i ostatnim podejściem do
leśnego terenu. Dalej sprawę popro-
wadzą policjanci z Wydziału Krymi-
nalnego. Funkcjonariuszom policji
pomagali zawodowi strażacy, ochot-
nicy z OSP w Rudzińcu, także żoł-
nierze. Nieoceniona była i nadal jest
pomoc lokalnej społeczności oraz
mediów. Początkowo w akcji poszu-
kiwawczej wykorzystano psa tropią-
cego i specjalistyczny sprzęt – kamerę
termowizyjną. Zaginionego mężczyz-
ny nie udało się jednak odnaleźć.

35-letni Michał Karbowski, miesz-
kaniec Rudna w gminie Rudziniec,
zastępca ordynatora oddziału chi-
rurgicznego szpitala w Kędzierzynie
Koźlu, wyszedł z domu w niedzielę,
15 września około godziny 9.00.

Świadkowie widzieli, jak idzie duktem
w głąb lasu. Od tamtej pory męż-
czyzna nie dał znaku życia. Policyj-
nemu psu trop urwał się przy jednej
z leśnych dróg. Cały czas sprawdzane
są informacje, jakie napływają od
społeczeństwa. Niestety, te jak na
razie nie przyniosły efektu. 

Nadal czekamy na wszelkie
wiadomości od Państwa. 

Jeżeli ktoś widział zaginionego,
wie cokolwiek o miejscu jego
pobytu, prosimy o kontakt: 
32-336 92 55 lub 997.

Przypominamy: w dniu zaginięcia
Michał Karbowski ubrany był w czar-
ne spodnie i tego samego koloru ko-
szulkę z krótkim rękawem, brązowe
buty. Prawdopodobnie miał też czarną
bluzę z długim rękawem. Zaginiony
ma 182 cm wzrostu, szczupłą budowę
ciała, rude włosy, wąsy i brodę. Nosi
okulary korekcyjne. 

Rozpaczliwy telefon.
Wszędzie była krew

Lekarz zareagował, dzięki czemu po-
licjantom udało się uratować młodego
mężczyznę. Gliwiczanin próbował
popełnić samobójstwo. W czwartkową
noc, około godziny 3.00, trzydzies-

tokilkuletni mężczyzna przeprowadził
dość dziwną rozmowę telefoniczną
ze swoim znajomym lekarzem. Kiedy
pożegnał się, zaniepokojony rozmów-
ca postanowił zadzwonić pod numer
alarmowy. Poinformował policję, że
jego kolega najprawdopodobniej chce
się zabić. Ta błyskawiczna reakcja
pozwoliła uratować niedoszłemu sa-
mobójcy życie.

Policjanci, podchodząc do mieszkania
w centrum Gliwic, mieli już pewność,
że wydarzyło się coś złego – przed
bramą i na klatce schodowej znaj-
dowało się sporo krwi. Patrole roz-
poczęły poszukiwania w terenie, inni
policjanci postanowili wyważyć drzwi.
Na szczęście osłabiony mężczyzna
zareagował na łomot i hałas, sam
drzwi otworzył. Gliwiczanin miał
przecięte żyły. Policjanci udzielili mu
pomocy i przekazali załodze karetki
pogotowia. Mężczyzna jest już bez-
pieczny.

Kilkadziesiąt włamań
jeden zatrzymany

Policjanci z „jedynki” prowadzący
dochodzenie w sprawie szeregu wła-
mań do altanek, wytypowali i ujęli
sprawcę. W środę po godzinie 16.00
zatrzymano 21-latka. W czasie prze-
słuchania podejrzany przyznał się do

kilkudziesięciu przestępstw. W jego
zainteresowaniu znajdowały się nie
tylko altanki na ogródkach działko-
wych, ale i piwnice na terenie całych
Gliwic. Złodziej działał samotnie, no-
cami, był trudny do namierzenia,
gdyż jest osobą bez stałego miejsca
pobytu. W najbliższym czasie jego
sprawą zajmie się sąd. 

Mężczyzna leżał martwy.
Pod nim 110 tysięcy...

W knurowskim hotelu robotniczym
zmarł samotnie mieszkający 74-latek.

Jego zwłoki ujawnił 21 paździenika
jeden z pracowników. Od razu wez-
wano policję. Kiedy funkcjonariusze
z komisariatu w Knurowie przyjechali
na miejsce, podczas przeszukania lo-
kalu znaleźli pieniądze. W foliowym
woreczku schowanym w materacu
było aż 110 tysięcy złotych!Samotny
starszy pan nie miał żadnych spad-
kobierców. Jego oszczędności poli-
cjanci przekazali na konto depozytowe
Sądu Spadku.

Był nie do zatrzymania.
Pijany jechał walcem

Pijany 38-latek wybrał się na prze-
jażdżkę. Policjanci, którzy przybyli na
miejsce od razu zabrali mężczyźnie

prawo jazdy. Do zdarzenia doszło
w ubiegły poniedziałek po godzinie
7.00 na ulicy Raciborskiej w Sośnico-
wicach. Badanie alkomatem wykazało,
że 38-letni mieszkaniec powiatu miał
we krwi 1,6 promila alkoholu. Jego
stan nie przeszkodził mu jednak
w tym, by wsiąść na walec i jechać
nim drogą publiczną. Mężczyzna został
zatrzymany przez funkcjonariuszy
z drogówki, a pojazd przekazany wska-
zanej przez niego osobie - tym razem
trzeźwej.

Młodzieńcy wyżyli się na
słupie...

We wtorek po godzinie 21.00 w re-
jonie os. Obrońców Pokoju zatrzy-
mano dwóch wandali, którzy dewas-
towali mienie KZK GOP. To męż-
czyźni w wieku 22 i 24 lat. Zostali
zatrzymani dzięki anonimowej in-
formacji.Gdy radiowóz przybył na
miejsce, podchmieleni młodzieńcy
wyżywali się na słupie informacyjnym
przystanku autobusowego przy ul.
Myśliwskiej. Zdążyli zniszczyć tablicę
z rozkładem jazdy oraz wygiąć stalowy
słupek, na którym ona wisiała. Wcześ-
niej mieli malować po ścianach po-
bliskich budynków. Straty są szaco-
wane. Panowie trafili do policyjnej
izby zatrzymań. Czeka ich proces
karny i wyrok.

Co roczna akcja organizowa-
na wraz z początkiem listo-
pada ma zapewnić bezpie-
czeństwo na drogach i zatło-

czonych nekropoliach. Dzień
Wszystkich Świętych nie dla
wszystkich jest dniem zadu-
my i pamięci o zmarłych. To
czas, w którym wzrasta liczba
kradzieży torebek, portfeli,
pieniędzy i kart bankomato-
wych. Tłumy na cmentarzach
to zapowiedź żniw dla kie-
szonkowców. Aby nie stracić
swoich kosztowności, każdy
kto odwiedza cmentarze po-
winien zachować czujność
i ostrożność.

Podobnie powinniśmy się za-
chowywać w drodze na groby
bliskich. Przez brak dosta-
tecznej uwagi, odnotowuje
się więcej zdarzeń drogowych
takich jak kolizje i szczególnie
niebezpieczne – potrącenia
pieszych. Zmrok zapada nie-

zwykle szybko, przez co osoby
przechodzące spacerujące po-
boczem, czy przechodzące w
miejscach niedozwolonych
są zupełnie niewidoczne.
Również kierowcy powinni
zachować się bardziej roz-
ważnie. Nadmierna prędkość,
zmęczenie podróżą i alkohol
są najczęstszymi przyczynami
tragedii.

Ruszając w drogę warto za-
poznać się z obowiązującymi
objazdami. Powinniśmy wcze-
śniej sprawdzić czy wyznaczo-
no konkretne miejsca parkin-
gowe. Nie zostawiajmy tore-
bek, gps-ów, komórek i innych
wartościowych rzeczy w sa-
mochodach. To łatwy łup dla
potencjalnego złodzieja.

W czwartek zorganizowano
kolejną pikietę w obronie ży-
cia dzieci nienarodzonych.
- Życie od narodzenia do na-
turalnej śmierci jest niena-
ruszalnym podstawowym
prawem człowieka. Jeżeli bę-
dziemy dalej zabijali chore
dzieci, staniemy na poziomie
moralnym hitlerowskiego
nazizmu, który praktykował
eugenikę u siebie, a aborcję
w okupowanej Polsce. - mó-
wili ludzie zgromadzeni pod
biurem minister Krystyny
Szumilas przy ul. Zwycięstwa.
Pikietujący zaznaczali, że Kry-
styna Szumilas, minister edu-
kacji narodowej, we wszyst-
kich głosowaniach "twardo
stała za zabijaniem w majes-
tacie prawa dzieci nienaro-
dzonych". Destrukcyjna dzia-
łalność pani minister dotyczy
także dzieci już narodzonych.
Katastrofa edukacyjna, lik-

widacja historii, usuwanie
polskich lektur, 6-latki do
szkół - to sprawy znane mi-
lionom Polaków, którzy do-
magają się referendum w tej
sprawie.- mówiły zgromadzo-
ne na pikiecie nauczycielki. 
Jednak "największy wyczyn"
Krystyny Szumilas to, według
zgromadzonych pod jej biu-
rem ludzi, próba wprowadza-
nia do szkół i przedszkoli
ideologii gender, która spro-
wadza się do seksualizacji

dzieci i młodzieży. 3-4 latki,
mają być zachęcane do mas-
turbacji. Dzieci 6-letnie mają
poznawać różne "modele" ro-
dziny i zboczenia seksualne,
12-latkowie mają być już przy-
gotowani do współżycia we
wszelkich konfiguracjach. 
Pikietującym jak zwykle to-
warzyszył wielki baner poka-
zujący szczątki dziecka nie-
narodzonego. Tym razem ze-
stawione ze zdjęciem pani
minister.

Oficer prasowy gliwickiej
Komendy Policji

kom. Marek Słomski

Działania funkcjonariuszy nie skupią się wyłącznie na kierowcach.

Za kilka dni rusza „Akcja Znicz”
Policja szykuje kontrole 

„Gliwice przepraszają
za minister Szumilas” 

www.facebook.com/dzisiaj.w.gliwicach
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Horoskop
Baran 21.03-20.04
Każdy ma swoją piętę achillesową.
Twoją słabością jest niepewność.
Uważaj bo przez nadmierne wąt-
pliwości zaczynasz się ograniczać.

Byk 21.04-20.05
Pamiętaj, że w jesienne dni kwestie
zdrowia powinny przesunąć się
na pierwszy plan. Broń się nawet
przed drobnymi objawami grypy.

Bliźnięta 21.05-21.06
Naucz się odmawiać. W przeciw-
nym wypadku ktoś wejdzie Ci na
głowę. I to tak sprytnie, że nie bę-
dziesz nawet wiedział kiedy.

Rak 22.06-22.07
Szybko poczujesz grunt pod no-
gami. Mając oparcie w swojej ro-
dzinie podejmiesz celne decyzje.
Okres stagnacji powoli przechodzi
do historii.

Lew 23.07-23.08
Możesz się pogubić w zawiłościach
prawa. Pamiętaj, że dobrego praw-
nika trzeba solidnie opłacić. Tak
czy inaczej zysk będzie podwój-
ny.

Panna 24.08-22.09
W prawdzie tempo twojej pracy
nie będzie oszałamiające, ale i tak
poradzisz sobie ze wszystkim.
W relacjach prywatnych dostosuj
się do potrzeb swojego partnera. 

Waga 23.09-23.10
Powierzone ci trudne zadania traktuj
jako wyróżnienie. Oczekuj na spory
grant finansowy. Przeznacz go na
prezenty dla swoich pociech. 

Skorpion 24.10-22.11
Już na początku tygodnia zostaniesz
rzucony na głęboką wodę. A że
jesteś mistrzem życiowego kraula
szybko dopłyniesz do właściwego
miejsca. 

Strzelec 23.11-21.12
Zapytaj siebie, kiedy się ostatnio
dobrze bawiłeś. Przesiadując
w pracy uszczuplasz swój prywatny
świat. Ostatnio stałeś się drażliwy.

Koziorożec 22.12-2001
Cenisz sobie dobra materialne
jak mało kto. By je pomnażać
i w tym tygodniu przyjmiesz ko-
lejne zlecenia. Pamiętaj jednak,
aby poświęcić czas rodzinie.

Wodnik 21.01-19.02
Droga, którą obecnie wybrałeś jest
niezwykle trudna. Ty jednak uwiel-
biasz takie wyzwania. Tylko przy
nich możesz sprawdzić swoje moż-
liwości. 

Ryby 20.02-20.03
Koniecznie twórz miła atmosferę
wokół siebie. To najlepszy sposób
by przyciągnąć klientów. Taka ma-
giczna aura również dobrze wpłynie
na pracowników.

Wydawca: BIG BANG Media Wydawnictwo Prasowe
44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 52/13

tel./fax 32-332 50 96

Redaktor naczelny: Marek Morawiak
naczelny@dzisiajwgliwicach.pl

Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25A

Redakcja zastrzega sobie prawo do edycji nadesłanych tekstów.
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść otrzymanych reklam i ogłoszeń.  

W tym
tygodniu
imieniny
obchodzą 

 Tadeusz (poniedziałek)
— to mężczyzna dobry, szlachetny,
kulturalny i inteligentny. Posiada
zmysł organizacyjny, urządza zna-
czące akcje społeczne. Jest osobą,
która jedna sobie ludzi, ale jego
dobroć często niestety wykorzystują
inni. Jest skromnym i porządnym
człowiekiem.

 Paula (wtorek)
— jest osobą nerwową, delikatną,swo-
bodną i pełną wdzięku. Miewa częste
huśtawki nastroju, który zmienia się
jej dosłownie z godziny na godzinę.
W jednej chwili czuje się radosna
i pełna optymizmu, by już po chwili
złapać chandrę i płakać z byle po-
wodu. Jej samopoczucie głównie
zależy od uczuć, ogromnie przeżywa
kłótnie z ukochanym, jeszcze gorzej
znosi rozstanie i porzucenie przez
partnera. Potrafi się wtedy całkowicie
załamać.

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

 Łukasz (czwartek)
— jest bardzo lubiany i doceniany,
głównie za to, iż jest bezpośredni
i bezpretensjonalny. Otwarcie mówi
o tym, co mu leży na sercu, ale
nigdy w sposób brutalny, gdyż ma
w sobie wiele empatii i nikogo nie
zamierza ranić, nawet słowami. Nigdy
nie udaje kogoś, kim nie jest i nawet
jeśli osiągnie wielki sukces, zawsze
jest tym samym sympatycznym chło-
pakiem, jakim był na początku swojej
drogi.

 Andrzej (piątek)
— jest osobą która nawet w późnym
wieku uważa, że nadal może „góry
przenosić”. Jest bardzo czuły na
wdzięki kobiece. W pracy pełen po-
mysłów i zapału, ale czasem zbyt
mało systematyczny. Jest dobrym
kierownikiem, chętnie radzi innym,
jak należy dana sprawę załatwić.
Potrafi wybrać sobie dobrą żonę.
Jest wzorowym ojcem. Cechy An-
drzeja to: pewność siebie, odwagę,
prostolinijność, szczerość, wierność,
dar opiekowania .U Andrzejów prze-
waża optymizm, nadmiar energii,
dziarskość, wola życia, jasność co
do tego, co jest dobre, a co złe. 

 Małgorzata (sobota)
— jest kobietą, która często zmienia
swoje zdanie i decyzje. Lubi kiedy
inni wykonują jej polecenia, z kolei
sama się do nich nie stosuje. Spokojna,
życzliwa i pogodna, bardzo łatwo ją
wzruszyć. Jest osobą wrażliwą i ma
delikatną psychikę. Małgorzata jest
również kulturalna i subtelna. Jako
żona i matka jest wzorem do naśla-
dowania. Dba o ciepły dom,
w którym panuje miłość i zgoda.
Jest domatorką. 

 Sylwia (niedziela)
— to kobieta konsekwentna i zde-
cydowanie realizująca swoje życiowe
plany. Z optymizmem patrzy na
świat, zawsze ma ochotę na dobrą
zabawę. Uwielbia wszelkie spotkania
towarzyskie, przez co czasem za-
niedbuje swoje obowiązki. Potrzebuje
oparcia w rodzinie oraz partnera,
który jest mocny psychicznie i który
będzie korygował jej pomysły. Jest
dobrą panią domu i opiekuńczą mat-
ką. Sylwia jest oszczędna.
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Podopieczni trenera Marcina
Brosza bezbramkowo zremiso-
wali z Lechią Gdańsk, mimo że
w ciągu spotkania stworzyli so-
bie bardzo dużo dogodnych
okazji do zdobycia bramki.
Pierwszą z sytuacji, jeszcze
w pierwszej połowie, zmarnował
Rabiola. Portugalczyk wdarł się
przebojem w pole karne Lechii,
a następnie... trafił wprost
w golkipera gości. W czterdzies-
tej trzeciej minucie po raz ko-
lejny Rabiola mógł otworzyć
wynik, ale po jego uderzeniu
piłki głową intuicyjnie interwe-
niował Bąk. Po kwadransie gry
w drugiej połowie Matsiu zwiódł
Dariusza Trelę w okolicy szes-
nastego metra i podał w środek
pola karnego, gdzie do piłki do-
szedł Tuszyński. Zawodnik Le-
chii... został jednak zatrzymany
przez świetnie interweniującego
Trelę. Końcówka meczu to ciąg-
łe ataki Piasta i paniczne bro-
nienie się gości z Gdańska.
Mimo to gliwiczanie nie zdołali
umieścić piłki w siatce, a okazję
ku temu mieli kolejno Dytko,
Wilczek i Kędziora.
Godny zauważenia był fakt, że
na murawie - po długiej prze-
rwie – pojawił się właśnie Woj-
ciech Kędziora. Trybuny przy-
witały go brawami godnymi bo-
hatera Okrzei!

R E K L A M A

Piast Gliwice
Lechia Gdańsk 
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