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Czwartek, 7 bm.
temp. 12°C |7°C

Piątek, 8 bm.
temp. 11°C |2°C

Wtorek, 5 bm.
temp. 9°C |3°C

Środa, 6 bm.
temp. 10°C |7°C

Sobota, 9 bm.
temp. 8°C |3°C
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Największy nakład

w Gliwicach

rozdawany do ręki
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Gruntowna przebudowa uli-
czek Starówki ruszyła dwa
lata temu. W ubiegłym roku
oddano do użytku przebudo-
wany Plac Inwalidów Wojen-
nych, a także ul. Kościelną,
ul. Raciborską, ul. Wysoką,
ul. Krupniczą oraz ulicę przy
Placu Wszystkich Świętych.
Od początku grudnia 2012
roku przejezdne są także ul.
Grodowa oraz ul. Bankowa.

Zgodnie z obietnicą daną
w poprzednich numerach
kontynuujemy temat o bardzo
istotnym znaczeniu dla na-
szego miasta. Czy DTŚ zosta-
nie wybudowana zgodnie
z planem? Czy wydany zakaz
ingerencji w przebieg napo-
wietrznej linii energetycznej
należącej do PKP Energetyka
S.A. może mieć wpływ na ter-
minowość wykonania inwe-
stycji?
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niezwykłe
odkrycie
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W weekend 25-27 października, Ku-
rzętnik (warmińsko-mazurskie) za-
mienił się w polską arenę walk kic-
kboxingu. Na mistrzostwach Polski
seniorów w formule „full contact”
nie zabrakło reprezentanta Gliwic
– dwudziestodwuletniego Szymona
Wąsa. Wychowanek klubu „Najem-
nik Gliwice” wystartował w wadze
91 kilogramów. Do zawodów stanęło
40 klubów, ale tylko Szymon repre-
zentował Śląsk. Doskonale przygo-
towany stanął do walki z najlepszymi.
Zacięcie i ciężkie treningi przyniosły

wspaniałe efekty, Szymon Wąs

zdobył złoto i Mistrzostwo Polski!

— Byłem bardzo dobrze przygoto-
wany do tego turnieju zarówno
technicznie jak i kondycyjnie. 
Bardzo ciężko trenowałem i nie-
zwykle cieszę się, że nie zawiodłem
kibiców i trenera Bartłomieja Paw-
lusa, który przygotowuje mnie od
początku mojej kariery.
Niestety w dzisiejszych czasach rów-
nie ważne co umiejętności, stają się
pieniądze. Pod koniec listopada od-
będą się Mistrzostwa Świata w Turcji.

Szymon jako jeden z najbardziej
utalentowanych został wytypowany
jako reprezentant kraju w wadze 91
kg. Niestety Polski Związek Kick Bo-
xingu pokrywa zaledwie połowę
kosztów. Bariera finansowa okazuje
się ogromnym problemem dla gli-
wiczanina, jednak Szymon jest dobrej
myśli. Mamy nadzieję, że uda się
zebrać potrzebne środki, bo jak na
razie niewielu może poszczycić się
dwukrotnym mistrzostwem Świata
i Europy oraz wielokrotnym mist-
rzostwem Polski. 

Mamy mistrza

DTŚ
zablokowana?
cz.3

Remont
Starówki
na finiszu
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minął już rok od kiedy zacząłem wydawać
Tydzień w Gliwicach. Wtedy niewielu
wierzyło, że to może się udać. Gazeta
ma dzisiaj największy nakład rozdawany
bezpośrednio do Państwa rąk. Ta forma
dystrybucji pozwala docierać do wszyst-
kich grup społecznych i wiekowych. Choć
gazeta nie jest obszerna wystarcza w
niej miejsca na najważniejsze informacje
z miasta. Piszemy także o sprawach ogól-
nopolskich jeśli tylko dotyczą one gliwi-

czan. Staramy się skupiać na pozytyw-
nych wydarzeniach, choć nie brakuje te-
matów trudnych.

Przekonali się już Państwo, że jako re-
dakcja posiadamy narzędzia i chęci do
pomocy. Informujecie nas o swoich pro-
blemach, my staramy się je rozwiązywać
– wspólnie zmieniając Gliwice. Wiele ta-
kich drobnych i większych spraw udało
się w ciągu tego roku załatwić. Razem
tworzymy coś niezwykłego – społeczność
zgromadzoną wokół wspólnego celu. Na-
sze miasto, każde osiedle, a nawet każda
ulica pełna jest zaangażowanych, dzia-
łających społecznie ludzi. Ludzi, którym
nie jest obojętne to jak wygląda i funk-
cjonuje ich „mała ojczyzna”. Ludzi, któ-
rych interesuje rozwój gospodarczy, in-
telektualny i kulturalny Gliwic.
By ułatwić komunikację i jeszcze
lepiej wykorzystać możliwości jakie
dają nasze narzędzia oraz Wasze
zaangażowanie tworzymy Forum
Rozwoju Miasta Gliwice. Forum
będzie nieformalną grupą, prze-
strzenią spotkań, dyskusji i działań
lokalnych liderów.

Jeśli chcieliby Państwo wziąć udział w
tym, mam nadzieję wielkim, przedsięw-
zięciu to zapraszam do kontaktu z re-
dakcją pod numerem 32 332 50 96. 
Można nas też polubić na Facebooku:
www.facebook.com/ForumRozwoju-
MiastaGliwice

Głównym celem imprezy jest kształtowanie
świadomości na temat tego, jak ważne jest
dbanie o zdrowie, w szczególności odpo-
wiednia dieta oparta na naturalnych skład-
nikach odżywczych, jak również stosowanie
kosmetyków wolnych od chemii.

Wystawcy z regionu i kraju zaoferują Państwu
swoje produkty z dziedziny medycyny natu-
ralnej i niekonwencjonalnej. Na giełdzie za-
prezentowany zostanie specjalistyczny sprzęt
rehabilitacyjny, przyrządy do masażu,
a także zasady bioenergoterapii oraz produkty
z zakresu ziołolecznictwa i kosmetologii.
Również producenci zdrowej i ekologicznej
żywności zaprezentują swoje wyroby. 
Udział w naszej giełdzie będzie okazją 
do rozpoczęcia nowego, zdrowszego życia!

Naszą ideą jest promowanie
zdrowego i naturalnego trybu życia. 

R E K L A M A

Redaktor Naczelny

Marek Morawiak

Szanowni Państwo, 
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W Gliwicach jest jeszcze wiele
wspaniałych miejsc, które cały
czas czekają na ich ponowne
odkrycie.

Okazuje się, że w naszym mie-
ście nadal istnieją budowle,
które pod warstwą starej farby
skrywają prawdziwe, zabytko-
we dzieła sztuki. Tak było
w przypadku drewnianego ko-
ścioła w Ostropie. Kościół św.
Jerzego robi niesamowite wra-
żenie. Sprawia, że na moment
przenosimy się w czasie. Jego
specyficzna konstrukcja od
razu przypomina obserwują-
cemu o czasach średniowiecz-
nych. Zimne mury i surowe
wnętrze, wypełnione sakral-
nymi malowidłami przenoszą
nas dosłownie do XV wieku.
Obiekt choć imponujący jest
nieznany dla przeciętnego
mieszkańca Gliwic. Czas to
zmienić.

Poprosiliśmy Ewę Pokors-
ką-Ożóg, Miejskiego Konser-
watora Zabytków, aby opo-
wiedziała nam trochę o historii
zabytkowej świątyni.
— To drewniany kościół fi-

lialny p.w. św. Jerzego znaj-
dujący się w Ostropie jest
obiektem sakralnym o kon-
strukcji drewniano-murowa-
nej. Nawa jest wykonana w
konstrukcji zrębowej na ceg-
lanej podmurówce. A drew-
niana wieża oraz kruchta są
w konstrukcji słupowej. Na-
tomiast prezbiterium oraz za-
krystia są murowane z ceg-
lanymi przyporami. Pierwsze
wzmianki o kościele sięgają
XV wieku, kiedy to jako kościół
parafialny został erygowany.
Z wyposażenia wnętrz zacho-
wała się bardzo interesująca
polichromia ścienna z 1668
roku, przedstawiająca sceny

z Męki Pańskiej oraz malo-
widło „Chrystusa Dobrego
Pasterza” na drzwiach wej-
ściowych. Po wykonaniu kom-
pleksowego remontu i prac
konserwatorskich obiekt ten
może pełnić funkcje nie tylko
sakralne, ale publiczne, np.
muzealne, wystawiennicze czy
kulturalne. Świątynia nie jest
używana od 1926 roku, ze
względu na wybudowanie w
latach 1925-1927 w jej są-
siedztwie nowego, murowa-
nego kościoła Ducha Święte-
go, który przejął funkcję ko-
ścioła parafialnego. Część wy-
posażenia kościoła św. Jerze-
go została przeniesiona do
nowego kościoła.

Już wcześniej badacze pro-
wadzili prace, które miały od-
powiedzieć na pytanie, czy pod
warstwą wiekowej farby znaj-
dują się kolejne malowidła.
Niestety, szczątkowe odkrywki
materiału nie dały jednoznacz-
nej odpowiedzi. Dopiero przy
konkretnych pracach renowa-
cyjnych oczom konserwatorów
ukazały się dzieła przedsta-
wiające sceny biblijne.

— Część prezbiterium udało
się do tej pory odnowić wraz
z znajdującymi się w tym

miejscu malowidłami – mówi
proboszcz Michał Wilner.
Główną sensacją okazała się
ściana wschodnia. Po prawej
stronie twórcy przedstawili
scenę apokalipsy św. Jana
z XVI rozdziału. To opowieść
o wielkiej nierządnicy, która
siedziała na siedmiogłowym
smoku (na obrazie widoczne
są jedynie cztery głowy). Po-
stać trzyma kielich, w którym
zebrano grzechy, wszystkie
obrzydliwości świata, według
słów świętego Jana. Na sa-
mym środku widzimy ado-
rację krzyża, a wraz z nią po-
chód odkupionych, którzy nie
zostali potępieni. Warto do-
dać, że wszystkie malowidła,
zwłaszcza na ścianie północnej
i w prezbiterium na łuku tę-
czowym, ukazują nieustanną
walkę między dobrem a złem.
– dodaje ksiądz. 

Doskonałym przykładem
jest prezbiterium – po lewej
stronie na łuku tęczowym znaj-
duje się owocujące drzewo ży-
cia. To miejsce, w którym na
co dzień znajduje się ambona
— obecnie przekazana do re-
nowacji.— Z tej ambony głosi
się słowo boże i to właśnie
z niego wychodzi życie. Ana-
logicznie z drugiej strony wi-
dzimy drzewo uschnięte, wy-
chodzące z postaci będącej
zobrazowaniem śmierci— wy-
grywającej melodię śmierci. 

Tuż obok łuku, ścianę zdobi
obraz przedstawiający Jezusa
na spotkaniu z apostołami tuż
po zmartwychwstaniu. Jezus,
który jest życiem ponieważ
pokonał śmierć jest zestawiony
ze sceną sądu ostatecznego po
drugiej stronie prezbiterium.
Pokazuje ona Chrystusa gó-
rującego nad skupiskiem ludzi
– prawdopodobnie potępio-

nych i odkupionych. Przed-
stawione prace służyły przed-
stawieniu prostym ludziom
prawd zapisanych w biblii w
czytelny i zrozumiały sposób.
— Taką metodę nazywamy
Biblią Pauperum – czyli biblią
ubogich przetłumaczoną ob-
razami w taki sposób, aby
mogli zrozumieć głoszone
prawdy Kościoła. 

Ściana północna drewnia-
nego kościoła w Ostropie była
jedną z lepiej zachowanych.
Ostatnie prace renowacyjne
zostały przeprowadzone w la-
tach 70. Wtedy okazało się, że
pod dwoma kwaterami znaj-
dują się zupełnie odmienne
malowidła. 
Obiekt w obecnym kształcie
został przebudowany w latach
1967-68. Malowidła z prezbi-
terium pochodzą z około 1718
roku.  
Kiedy odsłonięto wspomniane
polichromie i usunięto prze-
malowania odsłaniając wcześ-
niejsze prace, powstało pytanie
czy pod obrazami może znaj-
dować się kolejna warstwa
dzieł sztuki. Jednak jak wynika
z badań, prawdopodobnie to
ostatnia warstwa malunków.  
Od dwóch lat trwają prace po-
legające na odnowieniu poli-
chromii. 
To niezwykle trudna i pieczo-
łowita praca, niosąca za sobą
niewyobrażalne koszty. 
Jednak nikt nie ma wątpliwo-
ści, że spuścizna historyczna
regionu leży w naszych rękach. 
Choć to jeszcze nie koniec mo-
dernizacji, obiekt już teraz robi
niesamowite wrażenie. Warto
wybrać się do Ostropy i odkryć
go osobiście. 

Niezwykłe odkrycie

Marcin Subotowicz

➽➽➽ ze str. ➊
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Kujawska już przejezdna
W czwartek 31 października
zmieniła się organizacja ru-
chu na ul. Kujawskiej. - Tym
razem nie będzie utrudnień
dla kierowców. Udostępnimy
dla ruchu przebudowany
fragment Kujawskiej wraz
z nowo wybudowanym ron-
dem – mówi Stanisław Syr-
nik, kierownik budowy.
Na wspomnianym odcinku
Skanska zakończyła prace

znacznie szybciej niż plano-
wano. Zamknięcie tego od-
cinka nastąpiło w marcu tego
roku i miało potrwać do grud-
nia. - Prace zostały jednak
wykonane wcześniej, tak aby
już od 1 listopada kierowcy
mogli poruszać się bez utrud-
nień – dodaje Syrnik.

Zamknięte dwa pasy na A1
5 listopada na autostradzie
A1 zaplanowano demontaż

rusztowań nad czynnymi od-
cinkami jezdni. Zmiana or-
ganizacji ruchu w tym miej-
scu potrwa około 60 dni.
Reorganizacja będzie polegać
na zamknięciu jezdni głów-
nych autostrady A1 w obu
kierunkach. W tym czasie
ruch zostanie przekierowany
na jezdnie zbierająco-rozpro-
wadzające przy zachowaniu
dwóch pasów ruchu w każ-
dym kierunku.

O przeprowadzonej moder-
nizacji opowiedziała nam Jad-
wiga Jagiełło-Stiborska,
rzecznik Zarządu Dróg Miej-
skich.
—Podczas trwających 6 mie-
sięcy prac naprawiono sko-
rodowane elementy kon-
strukcji, a także zabezpieczo-
no je przed dalszą degrada-
cją. Roboty objęły również
wymianę nawierzchni jezdni
i chodników na moście. Za-
bytkowe balustrady znajdu-
jące się na obiekcie zostały
odnowione i zachowane.
Umocniono także skarpy
znajdujące się w pobliżu mos-
tu – wymienia rzecznik ZDM.

Kiedy ogłoszono termin roz-
poczęcia prac, mieszkańcy
podchodzili do tego rozwią-
zania bardzo krytycznie. Na-
rzekano, że korki w tym new-
ralgicznym miejscu zupełnie
zablokują miasto. Problemy
pojawiły się w pierwszym eta-
pie remontu, kiedy na mo-

dernizowanym odcinku po-
jawiło się zwężenie. Z czasem
sytuacja uległa poprawie,
a jedynym utrudnieniem oka-
zali się... piesi. Nie zważając
na ustawiany zakaz przejścia,
spacerowali swobodnie po-
między barierkami a jadącymi
samochodami. Nie pomagały
nawet mandaty policji i straży
miejskiej. Gliwiczanie uparcie
przeciskali się w miejscu za-
kazu, wchodząc nawet na
świeżo położoną nawierzch-
nię. Na szczęście teraz oba
chodniki zostały na nowo udo-
stępnione wraz z odnowiony-
mi elementami. 

Natomiast kierowcy powinni
szczególnie ucieszyć się z bra-
ku torów tramwajowych. Pod-
czas remontu zlikwidowano
torowisko na odcinku od
skrzyżowania z ul. Wyszyń-
skiego do skrzyżowania z ul.
Wybrzeże Armii Krajowej.
Szacunkowy koszt prac wy-
niósł ok. 800 tys. zł. 

Budowa DTŚ: zmiana organizacji ruchu
Nie będzie utrudnień dla kierowców
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Most, który cieszy oczy

31 października zakończyła
się rozbudowa ronda u zbiegu
ulic Toszeckiej i Bohaterów
Getta Warszawskiego o do-
datkowy pas do skrętu w pra-
wo - informuje Przedsiębior-
stwo Remontów Ulic i Mos-

tów S.A  w Gliwicach. Tym
samym w ubiegły czwartek
wykonawca wznowił ruch
w miejscu gdzie prowadzono
prace. Rozbudowa została
przeprowadzona na koszt po-
bliskiej hurtowni. 

Zakończono prace
na rondzie 
im. Kaczyńskiego
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Zgodnie z obietnicą daną w poprzednich numerach 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 inwe-
stycji?

Kontynuujemy temat proble-
mów DTŚ które według DTŚ
S.A. nie istnieją. Do dnia dzi-
siejszego nie mamy odpowiedzi
na pytania które zostały zapre-
zentowane tydzień temu.
Jest to tym bardziej niepoko-
jące, że w mienionym tygodniu
odbywały się rozmowy DTŚ
S.A. i Eurovi Polska S.A. w
sprawie właśnie nas interesu-
jącej. Przedstawiciele DTŚ S.A.
i Eurovia Polska S.A. spotkali
się również z Panem Toma-
szem T. przekonując go do
tego by, nie widzieć czemu,
w kontekście odpowiedzi rzecz-
nika, do wyrażenia bliżej nie-

określonej zgody. Pan Tomasz
T. jest w całym sporze osobą
broniącą swojego prawa do
swobodnego dysponowania
swoją nieruchomością. Obec-
nie toczy się postępowanie
o usunięcie linii napowietrznej,
jednak wobec faktu, że pro-
jektowany przebieg linii ener-
getycznej nad DTŚ nie prze-
widuje jej usunięcia z jego nie-
ruchomości wystąpił on do
Sądu, aby ten zabezpieczył jego
powództwo o usunięcie w ten
sposób, by nie było możliwe
jej np. podwieszenie, jak jest
w projekcie DTŚ z uwagi na
fakt, że bez takiego zabezpie-

czenia może się okazać, że nie
będzie możliwe w ogóle usu-
nięcie z jego działki linii na-
powietrznej. Obok zamiesz-
czamy postanowienie Sądu
wraz z uzasadnieniem, które
w części ingerencji dotyczącej
linii napowietrznej jest pra-
womocne i niezaskarżalne. 

Już od kwietnia 2013 roku,
kiedy postanowienie było jesz-
cze nieprawomocne, przedsta-
wiciele DTŚ S.A. i Eurovi Pol-
ska S.A. spotykali się z Panem
Tomaszem T. starając się
wszelkimi możliwymi sposo-
bami rozwiązać zaistniały pro-
blem wywołanym postanowie-

niem o zabezpieczeniu. Pro-
ponowano nawet zmianę pro-
jektu w ten sposób by puścić
sieć napowietrzną w ziemi,
jednak ostatecznie projektant
nie zgodził się na zmianę pro-
jektu w tym zakresie. W kon-
tekście takich zdarzeń jak spot-
kania czy omawianie różnych
rozwiązań mających na celu
rozwiązania problemu prze-
biegu linii energetycznej, dzi-
wić może wypowiedź rzecznika
DTŚ S.A. czy inżyniera kon-
traktu Macieja Tomczaka
o tym, że problem dla DTŚ
nie istnieje. 

W całej tej sprawie istotne

jest stanowisko PKP Energe-
tyka S.A., która to spółka jest
właścicielem linii napowietrz-
nej i mimo, że to ona w sposób
nieuprawniony zajmuje nie-
ruchomość Pana Tomasza T.
to nie poczuwa się do żadnej
odpowiedzialności za zaistniała
sytuację. Żyjemy w państwie
prawa, a jednak spółka z udzia-
łem Skarbu Państwa stawia
się ponad prawem, nie tylko
bezkarnie zajmując czyjąś
własność ale również nie po-
czuwając się do żadnej odpo-
wiedzialności z tego tytułu.
Mało tego PKP ENERGETYKA
S.A. mogłaby sama rozwiązać

ten problem poprzez zmianę
przebiegu linii z napowietrznej
na podziemną, jak sama twier-
dzi jest to możliwe technicznie,
ale po prostu nie chce tego
zrobić wykorzystując sytuację
jak najdłużej się da i korzystać
za darmo z własności innych.
Nie ma znaczenia dla tej spółki
to, że przez swoje działania
doprowadzi do powstania
możliwości zablokowania wy-
konania tak strategicznej in-
westycji jak DTŚ.
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DTŚ
zablokowana? cz.3

Piotr Rzecki

Zakończono prace
na rondzie 
im. Kaczyńskiego
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Gruntowna przebudowa uli-
czek Starówki ruszyła dwa
lata temu. W ubiegłym roku
oddano do użytku przebudo-
wany Plac Inwalidów Wojen-
nych, a także ul. Kościelną, ul.
Raciborską, ul. Wysoką, ul.
Krupniczą oraz ulicę przy Placu
Wszystkich Świętych. Od po-
czątku grudnia 2012 roku
przejezdne są także ul. Gro-
dowa oraz ul. Bankowa.

Kolejne prace mają potrwać
jeszcze około dwa lata. Spraw-
dziliśmy jak wygląda stan ro-
bót tegorocznego etapu mo-
dernizacji. Okazuje się, że już
niedługo większość z nich do-
biegnie końca. Na początku
marca robotnicy przystąpili
do modernizacji fragmentów
ulic Dolnych Wałów, Kościel-
nej, Raciborskiej, Kaczyniec,
Przy Raciborskiej Bramie oraz
Średniej. Nowa nawierzchnia
pojawiła się także na ul. Pod

Murami, Tkackiej oraz przy
ul. Górnych Wałów i Placu
Wszystkich Świętych. Urokli-
we uliczki zyskały m.in nowe
chodniki, krawężniki czy kratki
kanalizacyjne. Wszystko
w jednolitym i charaktery-
stycznym stylu Starego Miasta.
Na niektórych odcinkach, nie-
jako przy okazji, przebudo-
wywano sieć ciepłowniczą, te-
lefoniczną, gazowniczą
i oświetleniową. Warto przy-
pomnieć, że równolegle pro-
wadzone były badania archeo-
logiczne, jednak nie wpłynęły
one na termin oddania inwe-
stycji. Badacze odkopali po-
zostałości po XVIII wiecznym
cmentarzu, leżącym w ciągu
ul. Kościelnej i Raciborskiej.
Odkrycie różniło się od po-
przedniego tym, że w więk-
szości przypadków archeolo-
dzy mieli do czynienia ze zbio-
rowiskiem pojedynczych frag-
mentów kości zebranych

w jednym miejscu. - To ozna-
cza, że podczas budowy fun-
damentów szkoły, wszystkie
ciała zostały zebrane i następ-
nie pogrzebane razem - rela-
cjonowali naszej redakcji ba-
dacze z pracowni ARCHEGIS.

Po archeologicznych stano-
wiskach nie ma już śladu,
a gołym okiem widać, że
wszystko idzie zgodnie z har-
monogramem. Nowy bruk
zdobi wąskie ulice, a w ro-
botnicy powoli zmierzają do
prac wykończeniowych. Pro-
blemy pojawiły się jedynie na
ul. Dolnych Wałów, gdzie stara
infrastruktura uniemożliwiła
remont. Mnogość urządzeń
teletechnicznych i telekomu-
nikacyjnych sprawiły, że część
prac zostanie przeniesiona na
kolejny etap remontu. Okazuje
się bowiem, że niektóre wko-
pane w ziemię instalacje są
tak stare, że nie zostały nawet

wpisane do ewidencji. Fatalny
stan kabli, kanalizacji tele-
technicznej, światłowodów
i innych elementów wyszedł
na jaw dopiero po rozbiórce
nawierzchni. Obecnie po pod-
pisaniu porozumienia pomię-
dzy Urzędem Miasta a grupą
Tauron przystąpiono do dal-
szych czynności. Niestety, roz-
kopana jezdnia stanowi spore
utrudnienie dla pieszych. Na
szczęście w najbliższym czasie
ma się to zmienić. Jak zapew-
nił nas mgr inż. Marek Kała,
prezes firmy Inwest-Complex
nadzorującej modernizację,
ulica zostanie przygotowana
do nadchodzącej zimy.—Oczy-
wiście nie pozostawimy tego
odcinka w takim stanie. Tuż
obok kina Amok powstanie
chodnik dla pieszych, który
umożliwi swobodne przejście
od ul. Zwycięstwa do ul.
1 maja. Warto dodać, że po-
jawi się już kamienna pod-

budowa samej jezdni – nie-
stety bez fragmentu tuż przy
budynku poczty. 

Stąpając po odnowionych
uliczkach mieszkańcy zadają
sobie pytanie – dlaczego po-
mimo zakończenia części ro-
bót, wykonawca nie odda do
użytku zakończonych odcin-
ków. Również i to pytanie za-
daliśmy prezesowi Inwest-
Complex. Odpowiedź okazała
się bardzo prosta. - Choć na
pierwszy rzut oka nawierzch-
nia wygląda na skończoną,
to jednak jest to pozorny efekt.
Ze względu na specyficzny
grunt wszystkie odcinki mu-
szą przejść przez miesięczny
okres dojrzewania.
—Mówiąc prościej, położona
kostka musi w swoim tempie
osadzić się w ziemi. Wszystkie
zaplanowane na ten rok in-
westycje powinny zostać od-
dane w połowie grudnia (po-

mijając ul. Dolnych Wałów).
W obecnej chwili nic nie po-
winno przedłużyć terminu
zakończenia prac – nawet
gwałtowne zjawiska pogo-
dowe. 

Wykonawca rozpocznie ko-
lejny etap robót w pierwszym
kwartale przyszłego roku. Wte-
dy też robotnicy zajmą się od-
cinkami ulic Górnych Wałów
(od ul. Księcia Zemowita do
ul. Zygmunta Starego), Krup-
niczej (od ul. Raciborskiej do
ul. Górnych Wałów), ul. Ma-
tejki oraz oczywiście ul. Dol-
nych Wałów. Całość moder-
nizacji gliwickiej Starówki po-
chłonie ponad 41 mln złotych
z miejskiego budżetu. Serce
miasta cały czas zyskuje nowy
blask, co zresztą warte jest
każdej wydanej złotówki. 

w Gliwicach str. 6

Kolejny etap remontu Starówki
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Na finiszu



w Gliwicachstr. 7

Kolejny etap remontu Starówki

W maju radni podjęli uchwałę o dofinanso-
waniu prac związanych z remontem i odbu-
dową muru wokół jednego z najstarszych ko-
ściołów w mieście. Obiekt wpisany jest do
rejestru zabytków. 
Dotacja przeznaczona jest na zahamowanie
procesu destrukcji zabytku i zabezpieczenie

jego wartości artystycznych i estetycznych.
Planowane na ten rok prace obeją odbudowę
fragmentu murowanego ogrodzenia kościoła
od strony północno-zachodniej wraz ze scho-
dami wejściowymi, w tym odcinka muru,
który w marcu 2012 uległ zawaleniu.

Usterki na płycie Rynku usuwane
są w ramach gwarancji. Jak tłuma-
czy PRUiM, który stał na czele pro-
wadzonych trzy lata temu prac, wy-
nikły one z powodu bardzo szyb-
kiego tempa w jakim była wykony-
wana ta inwestycja. Mieszkańcy
oraz przedsiębiorcy uskarżali się
na przeciągający się remont spo-
wodowany przeciągającymi się pra-
cami archeologicznymi. Z powodu
opóźnienia część robót musiała być
wykonywana w bardzo niekorzyst-
nych warunkach pogodowych.

Wszystkie poprawki przepro-
wadzane są w ramach gwaran-
cji na koszt wykonawcy.

Remontują�Bartłomieja Fragment�płyty�Rynku�poprawiony
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Ubiegła sobota przeminęła pod znakiem doskona-
łego jedzenia i wspaniałej atmosfery. Wszystko za
sprawą zaproszenia jakie przesłała nam Pani Ale-
ksandra Strączek, manager gliwickiej restauracji
Spichlerz. Miejsce, które do tej pory kojarzyło się
z drogimi potrawami i wyniosłością, zyskało całkiem
nową jakość, przytulną aurę i rodzinny klimat. 

Zacznijmy od początku. Po przyjeździe na ulicę
Wiejską 16B, zastaliśmy przepiękny budynek po-
rośnięty bluszczem. Już na wejściu spotkaliśmy
życzliwą obsługę, a całą atmosferę ocieplał roz-
palony kominek. Początkowe obawy o wygórowane
ceny od razu rozwiała wielka tablica stojąca w cen-
tralnym punkcie sali. Propozycje dań starannie za-
pisane kredą, z pewnością zaspokajały podniebienia
nawet najbardziej wybrednych klientów nie nara-
żając ich przy tym na ogromne wydatki. 

Dlaczego tablica a nie tradycyjne menu? Z pomocą
przyszła Pani Aleksandra, która wytłumaczyła,
że takie rozwiązanie pozwala dowolnie kompo-
nować jadłospis. —To zapewnia niesamowitą
świeżość i  różnorodność. Dzięki temu można
uwzględniać dowolne sezonowe produkty zmie-
niające się wraz z porami roku. Tu nie ma
miejsca na mrożone ryby czy mięso. Wszystko
przygotowujemy od razu ze świeżych składników.

Po chwili przekonaliśmy się, że nie były to puste
słowa. Gdy na nasz stół zaczęły napływać przygo-
towane przez kucharzy potrawy, całe pomiesz-
czenie wypełniło się ich aromatem. 

Zwróciliśmy uwagę na jeszcze jedną istotną rzecz.
Ci ludzie naprawdę lubią swoją pracę! Uśmiech-
nięta, nienachlana obsługa, zawsze służyła pomocą
i radą. Kiedy sympatyczny kelner przynosił nam
zamówiony posiłek, za każdym razem dokładnie
opisywał co znajduje się na talerzu. Nie omieszkał
wspomnieć o pochodzeniu produktów oraz spo-
sobie ich przygotowania. To stanowiło o wyjąt-
kowości prezentowanych dań. No i co tu dużo
opowiadać, zarówno smak jak i prezentacja były
na najwyższym poziomie.

Miejsce do tej pory uważane za drogie i nieszcze-
gólne, zyskało całkiem nową jakość. Za sprawą
ciężkiej pracy całego zespołu, na ul. Wiejskiej
powstał obowiązkowy punkt odwiedzin dla każ-
dego, kto chce sprawić sobie kulinarną ucztę. To
nie tylko lokal na wyjątkowe okazje czy weeken-
dowe wypady. To restauracja, w której odpocz-
niemy, do której możemy wybrać się po pracy
z całą rodziną. W „kącie zabaw” dzieci mogą poz-
nawać nowe smaki, bawiąc się i jednocześnie
ucząc, chociażby jak posługiwać się sztućcami.
W tym samym momencie zajęci sobą rodzice
mogą oddać się chwili przy lampce wina i owocach
morza. Warto odwiedzić to miejsce, by potem
bez przerwy wracać po nowe kulinarne doznania. 

w Gliwicachstr. 9 

Carpaccio z bresaoli z dodat-
kiem rukoli, parmezanu i świe-
żej bazylii, skropione oliwa
z oliwek extra virgine. Wszyst-
kie elementy przystawki sta-
nowiły odrębne specjały, które
połączone razem zamieniały
się w wybitną potrawę. 

Mule w sosie pomidorowym.  Świeże mule norweskie, podawane
w emaliowanych garnuszkach. Oblane pysznym i wyrazistym sosem,
stają się delikatne i miękkie. Podawane wyłącznie od piątku do
niedzieli stanowią gwarancję świeżości. Doskonałym dodatkiem do
tej potrawy okazała się focaccia ziołowa. Chrupkie pieczywo przepeł-
nione aromatem ziół, zostało stworzone według specjalnej receptury
przygotowanej wyłącznie dla restauracji Spichlerz.

Łosoś z pieca na fasolce szpa-
ragowej. Dzięki przygotowa-
niu w piecu, mięso ryby było
wyjątkowo delikatne i równo-
miernie upieczone. Lekko za-
rumieniony łosoś stanowił wy-
razisty kontrast dla zielonej
fasoli i żółtej cytryny – kom-
pozycja godna dzieła sztuki. 

Piersi z kurczaka faszerowane
kurkami. Gęsty sos pokrywa-
jący białe mięso, doskonale
łączył się ze świeżymi kurkami.
Smak łączył w sobie aromaty
dania przygotowanego w do-
mowym zaciszu, jak i główną
atrakcję wystawnej kolacji. 
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Zupełnie nowy 
Spichlerz
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KREDYTY
KONSOLIDACJE
ODDŁUŻENIA
POŻYCZKI

od
6,9 %

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

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

R E K L A M A

Konkurs z okazji 
Dnia Wolontariusza 2013

ogłoszony!

Już po raz 11 Centrum Wolon-
tariatu przy Gliwickim Centrum
Organizacji Pozarządowych or-
ganizować będzie uroczystą
Galę z okazji obchodów Mię-
dzynarodowego Dnia Wolon-
tariusza. Uroczystość będzie
miała miejsce 10 grudnia
w Sali Teatralnej, Centrum Kul-
tury Studenckiej „Mrowisko”. 

Wolontariusze pracują wy-
trwale przez cały rok, świa-
domie poświęcając swój wol-
ny czas, nie otrzymując za to
żadnego wynagrodzenia. Po-
magają innym, zmieniają ota-
czającą rzeczywistość, zosta-
wiają po sobie dobro i radość.
Nadszedł czas, by podsumo-
wać 12-miesięczny okres ich
działań. Temu właśnie po-
święcone są coroczne obcho-
dy Międzynarodowego Dnia
Wolontariusza, którym towa-

rzyszy grudniowa Gala i kon-
kurs, specjalnie organizowa-
ne przez Centrum Wolonta-
riatu przy GCOP.  

Wzorem ubiegłego roku, wy-
różnieni zostaną zarówno wo-
lontariusze, jak i koordyna-
torzy wolontariatu. Zgłosze-
nia do konkursu można skła-
dać do 12 listopada – jest
więc sporo czasu na to, aby
rozejrzeć się i docenić tych,
którzy ochotniczo pracują na
rzecz wspólnego dobra. Ci
zaś, którzy sami się angażują,
mogą docenić, jaką rolę w
ich działalności odgrywa ko-
ordynator. Podziękujmy im
wspólnie. 

Szczegóły konkursu na stronie
www.wolontariat.gcop.gliw-
ce.pl oraz pod numerem tel.
32 775 01 78. 

Kiedy ?
9 listopad 2013, godz. 12.00

Gdzie?
Gliwice, Hala OSiR 44-100
ul. Akademicka 26 

Jury:
Byron cox- USA (house)
Paweł Pitzo Mazur-Lublin
(popping)
Youya Soldier- Warszawa
(hip hop)

Kategorie:
Formacje Street dance do 15
lat 
Formacje Street dance
pow.15 lat
HIP HOP 1VS1 DO 15 LAT
HIP HOP 1VS1 POW 15 LAT
POPPING 1VS1 OPEN
HOUSE 1VS1 OPEN

Nagrody:
Formacje Street Dance 
I miejsce -500 zł, puchary,
dyplomy
II miejsce - puchary, dyplo-
my, nagrody od sponsorów
III miejsce- puchary, dyplo-
my nagrody od sponsorów

Hip Hop do 15 lat, 15+, Hou-
se, Popping
I miejsce-300 zł puchar, dy-
plom, nagrody od sponso-
rów
II miejsce 200 zł puchar, dy-
plom, nagrody od sponso-
rów
III miejsce 100zł puchar, dy-
plom, nagrody od sponso-
rów

Rejestracja uczestników :
Formacje i Solo do 15 lat -
godz.10.00 do 11.00
Formacje i HH 15+, Popping,
House - godz.13.30 do 14.30

11.15-11.30
Rozpoczęcie I części turnieju
/ROZGRZEWKA
11.30-12.15
Eliminacje I runda hip hop
solo do 15 lat 
12.20-12.45
II runda HH solo do 15 lat
13.00-13.30
1/4 i 1/2 finału HH solo do
15 lat
13.40-14.40
FORMACJE STREET DAN-
CE DO 15 LAT

14.45-15.00
Finał Hip Hop solo do 15 lat
/ Rozdanie Nagród /ZAKOŃ-
CZENIE I części turnieju
15.00-15.30
PRZERWA
15.30-16.15
Rozpoczęcie II części turnieju
i eliminacje hip hop solo 15+
16.15-16.35
Eliminacje house
16.40-17.00
Eliminacje popping
17.05-17.35
II runda Hip hop solo 15+
17.40-18.00
1/4 i 1/2 finału House
18.00-18.30
1/4 i 1/2 finału Popping
18.40-19.20
1/4 i 1/2 finału Hip Hop 
19.30-20.30
Formacje Street Dance
20.30-21.00
Finały House Popping Hip
hop
21.30
Zakończenie, rozdanie na-
gród
22.00
AFTER PARTY
KLUB MROWISKO 

SPRZEDAŻ  KUPNO
WYNAJEM

tel.: 509 118 891

www.cdrn.pl

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

❚ Kupię stare motory, moto-
rowery, części, WSK, WFM,
SHL, Junak AWO, Komar
Tel. 515-533-560

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

❚ Sprzedam kawalerkę,
skredytuję 50% na lep-
szych warunkach niż bank.
Tel. 792-678-448

OGŁOSZENIA
DROBNE

315791-Ogloszenie kuponowe-Gliwice128x88.indd   1 12-12-21   14:36
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Mieszkańcy powinni uświadomić so-
bie jak wielkie niebezpieczeństwo
czeka na nich w miejscach, w których
żyją. Tragedie ludzkie są często kon-
sekwencją niewiedzy. Do zatruć do-
chodzi, gdy nie przestrzegamy pod-
stawowych zasad bezpieczeństwa.
Często nie mamy świadomości, że
tak naprawdę niewiele potrzeba, aby
nasze mieszkania i domy stały się
bardziej bezpieczne. Problem wzrasta
szczególnie w okresie jesienno-zi-
mowym. Wtedy dochodzi do naj-
większej liczby zatruć. Sposoby na
uniknięcie zatrucia tlenkiem węgla
są bardzo proste.

Skąd bierze się czad? 
Tlenek węgla, potocznie zwany cza-
dem, jest gazem silnie trującym,
bezbarwnym 
i bezwonnym, nieco lżejszym od
powietrza, co powoduje, że łatwo
się z nim miesza i w nim rozprzest-
rzenia. Potencjalne źródła czadu w
pomieszczeniach mieszkalnych to
kominki, gazowe podgrzewacze
wody, piece węglowe, gazowe lub
olejowe i kuchnie gazowe. Powstaje
w wyniku niepełnego spalania wielu
paliw, m.in.: drewna, oleju, gazu,
benzyny, nafty, propanu, węgla,
ropy, spowodowanego brakiem od-
powiedniej ilości tlenu, niezbędnej
do zupełnego spalania. 

Może to wynikać z braku dopływu
świeżego (zewnętrznego) powietrza

do urządzenia, w którym następuje
spalanie albo z powodu zanieczysz-
czenia, zużycia lub złej regulacji
palnika gazowego, a także przed-
wczesnego zamknięcia paleniska
pieca lub kuchni, czy też zapchanego
i nieszczelnego przewodu komino-
wego lub uszkodzonego połączenia
między kominami i piecami. 

Szczelnie pozamykane okna - cza-
sami jeszcze dodatkowo uszczelnio-
ne, pozaklejane kratki, brak otworów
wentylacyjnych w drzwiach łazien-
kowych, jak również brak regular-
nych kontroli drożności przewodów
wentylacyjnych i kominowych spra-
wiają, że w naszych mieszkaniach
lub domach możemy nie być bez-
pieczni. W niewietrzonych pomiesz-
czeniach bardzo łatwo może dojść
do tragedii.

Jak zapobiegać zatruciu? 
Podstawową przyczyną zatruć jest
niepełne spalanie, do którego może
dojść np. gdy zbyt szczelnie za-
mknięte są okna, brak jest właściwej
wentylacji. Przede wszystkim należy
więc zapewnić możliwość stałego
dopływu świeżego powietrza do pa-
leniska (pieca gazowego, kuchenki
gazowej, kuchni węglowej lub pieca)
oraz swobodny odpływ spalin. Po-
nadto należy regularnie sprawdzać
prawidłowość działania urządzeń
mogących być źródłem tlenku węgla,
szczelność wewnętrznych instalacji

gazowych, przewodów kominowych
i wentylacyjnych oraz kanałów na-
wiewnych.

Pamiętaj aby dokonywać okreso-
wych przeglądów instalacji wenty-
lacyjnej i przewodów kominowych
oraz ich czyszczenia. Gdy używasz
węgla i drewna, należy to robić nie
rzadziej, niż raz na 3 miesiące. Gdy
używasz gazu ziemnego czy oleju
opałowego – nie rzadziej, niż raz
na pół roku. Zarządca budynku lub
właściciel ma obowiązek m.in. prze-
glądu instalacji wentylacyjnej nie
rzadziej niż raz w roku

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem
węgla?
Lekki ból głowy, mdłości, wymioty,
ogólne zmęczenie i osłabienie –
lekkie zatrucie. Nasilający się ból
głowy, senność, zaburzenia świa-
domości i równowagi, trudności
z oddychaniem, zaburzenia rytmu
serca – średnie zatrucie. Drgawki,
utrata przytomności – ciężkie za-
trucie. Osłabienie i znużenie, które
czuje zaczadzony oraz zaburzenia
orientacji i zdolności oceny zagro-
żenia, powodują, że jest on całko-
wicie bierny (nie ucieka z miejsca
nagromadzenia trucizny), traci przy-
tomność i – jeśli nikt nie przyjdzie
mu z pomocą – umiera.

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem
węgla?  

Należy natychmiast zapewnić do-
pływ świeżego, czystego powietrza.
Jak najszybciej wynieść osobę po-
szkodowaną w bezpieczne miejsce,
na świeże powietrze, rozluźnić po-
szkodowanemu ubranie – rozpiąć

pasek, guziki i wezwać służby ra-
townicze. Jeśli po wyniesieniu na
świeże powietrze zaczadzony nie
oddycha, należy niezwłocznie przy-
stąpić do wykonania sztucznego
oddychania i masażu serca.
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Cichy morderca...

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

Sortowanie odpadów to temat sto-
sunkowo nowy i niełatwy. Nie dziwi
więc, że nagromadziło się wokół
niego już wiele mitów. Jeden z nich
mówi, że ci, którzy chcą segregować,

muszą się liczyć z koniecznością wy-
gospodarowania dodatkowego miejs-
ca na kosze, co może nieść za sobą
pewne niedogodności. Jednak jak
głosi stare powiedzenie: dla chcącego

nic trudnego. Aby to udowodnić,
Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec
z siedzibą w Poniszowicach ogłasza
konkurs pt. „Segregowanie po mo-
jemu”. 

– Sam fakt świadomego podejścia
do segregacji surowców wtórnych
wart jest wyróżnienia. Jeśli do tego
ktoś znalazł ciekawy sposób na to,
jak to robić w sposób łatwy, prosty
i niewymagający poświęcenia wiele
miejsca, to naszym zdaniem jest to
model godny naśladowania… i na-
grodzenia. Konkurs „Segregowanie
po mojemu” ma pokazać, że aby
segregować, nie trzeba poświęceń
– wystarczy pomysł – dodaje
Danuta Czok, Dyrektor GOK Ru-
dziniec.

Zgłoszenia, zawierające krótki opis
bądź zdjęcie stosowanego rozwiąza-
nia, należy przesłać pod adres 

gokpon@wp.pl do 21 listopada br.
Ocenie konkursowego jury podlegać
będą kreatywność i praktyczność.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
30 listopada 2013

Patronat nad konkursem objął wójt
gminy Rudziniec Krzysztof Obrzut. 
– Już niejednokrotnie przekonaliśmy

się, że nasi mieszkańcy potrafią do-
słownie zrobić coś z niczego. Jes-
teśmy więc pewni, że również w te-
macie segregacji odpadów wykazują
się kreatywnością. Postanowiliśmy
nagrodzić rozwiązania ciekawe, po-
mysłowe, a przede wszystkim sku-
teczne – mówi Krzysztof Obrzut. 

Segregacja śmieci. 

Rudziniec znajdzie rozwiązanie?
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Horoskop
Baran 21.03-20.04
Wreszcie doceń samego siebie.
Jesteś specjalistą dużego formatu.
Niestety ta wartość nie przekłada
się na odpowiednie wynagrodze-
nie.

Byk 21.04-20.05
Przygotuj się na kontrolę. Będzie
ona drobiazgowa. Dlatego zrób
porządek w dokumentach. Zaufanie
do księgowego to jedno, a pewność
siebie to drugie.

Bliźnięta 21.05-21.06
Życie pod presją czasu i liczne
obowiązki mogą Cię przytłoczyć.
Tego tygodnia do łatwych nie za-
liczysz. Trudności mogą pojawić
się parami.

Rak 22.06-22.07
Jak zwykle chciałeś być niezastą-
piony. Wziąłeś za duży ciężar na
swoje barki. I tak wpadłeś we
własne sidła. Nie lecz w ten sposób
swoich kompleksów.

Lew 23.07-23.08
Twoja odporność spadła za przy-
czyną przepracowania. Dlatego
wolny czas wykorzystaj w pełni
na odpoczynek. Możesz sobie po-
zwolić na chwilę spokoju.

Panna 24.08-22.09
Część twoich współpracowników
weźmie urlopy okolicznościowe.
Niestety to właśnie Ty będziesz
musiał wykonać podwójną, tyta-
niczną pracę. 

Waga 23.09-23.10
Niestety w życiu wszystko ma
swoją cenę. Możesz być przemę-
czona. Dlatego zachowaj ostrożność
w czasie podróży. Wtedy nic Ci
nie grozi. 

Skorpion 24.10-22.11
Tydzień rozpoczniesz entuzjastycz-
nie. Nowe zadanie przypadnie Ci
do gustu. Już od dłuższego czasu
o nim marzyłeś. Sprawdzisz się
doskonale. 

Strzelec 23.11-21.12
Już na początku tygodnia możesz
czuć się rozbity. Łamanie w ko-
ściach zwiastuje infekcję grypową.
Nie ryzykuj komplikacji, weź zwol-
nienie lekarskie i pakuj się do łóż-
ka.

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
Już na początku tygodnia możesz
czuć się rozbity. Łamanie w ko-
ściach zwiastuje infekcję grypową.
Nie ryzykuj komplikacji, weź zwol-
nienie lekarskie i pakuj się do
łóżka. 

Ryby 20.02-20.03
Czujesz dyskomfort w obecnym
miejscu. Nie ma na co czekać.
Jesteś już gotów na zmiany. jeszcze
w tym tygodniu roześlij swoje CV.

Wydawca: BIG�BANG�MediaWydawnictwo 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 

 Joanna (poniedziałek)
— kobieta obdarzona imieniem
Joanna to wielka indywidualność,
energiczna, zorganizowana i rea-
lizująca swoje wspaniałe idee. Lubi
chodzić swoimi ścieżkami. Jest
bardzo wrażliwa na ludzką krzyw-
dę, ale nie angażuje się w pomoc
społeczną. W miłości na ogół
chłodna. Jeśli ma dzieci bardzo je
kocha, ma szacunek do męża
i troszczy się o dom.

 Elżbieta (wtorek)
— jest kobietą dystyngowaną
i pełną klasy, o dużej kulturze oso-
bistej. Potrafi rozkazywać, w razie
potrzeby wykazując dużo sprytu.
Jest bardzo opanowana i nie łatwo
ulega wpływom. Swoje całe życie
postępuje tajemniczo, nie ujaw-
niając swoich osobistych spraw.
W stosunku do obranej idei jest
lojalna. Na zewnątrz jest istotą
pełną majestatu, chodzącą z wy-
soko uniesioną głową. Lubi być
otaczana przez mężczyzn. Lubi
teatry i muzykę poważną. Jest lo-
jalna. Uwielbia piękne krajobrazy.
Rzadko uzewnętrznia swoje od-
czucia, raczej nadrabia miną. Po-
dobnie jest u niej i w miłości.

 Ziemowit (środa)
— to mężczyzna raczej prosto-
duszny, zgodny. Jest przywiązanym
do tradycji, domu i rodziny realistą,
świetnie sprawdzającym się
w m.in. roli ojca. Można na nim
zawsze polegać. Charakteryzuje
się spokojem ducha i pozytywnym
podejściem do życia.

 Antoni (czwartek)
— est ciekawy świata i niezwykle
towarzyski. Jest bardzo solidny
i odpowiedzialny w pracy. Jest
dobrym organizatorem. Jest
wszechstronny wykształcony, za-
zwyczaj odnosi same sukcesy. Jest
pewny siebie, lojalny wobec po-
stanowień. Nie najlepszy za wzór
ojca, w małżeństwie jest przeciętny,
dba jednak o warunki dla swojej
rodziny.

 Klaudia (piątek)
— to osoba przyjazna, prawdo-
mówna, o wielkim sercu. Jest wy-
rozumiała, bardzo wrażliwa na
ludzką krzywdę. Ma w sobie mnó-
stwo miłości i chętnie pomaga in-
nym ludziom. Fascynuje ją przy-
roda i piękne krajobrazy. W pracy
jest sumienna i bardzo dokładna,
lubi pracę zespołową. Klaudia jest
trochę niepewna siebie. 

 Bogdan (sobota)
— to osoba, która lubi wygodne
życie bez nadmiaru obowiązków.
Odpowiedzialna praca bardzo go
męczy, ale wszystkie zadania stara
się wykonywać rzetelnie. Najlepiej
odpoczywa przy lekturze oraz lek-
kiej pracy fizycznej. Potrafi  kon-
sekwentnie dążyć do celu i zawsze
dotrzymuje słowa. 

 Natalia (niedziela)
— to kobieta, która wyróżnia się
wśród otoczenia urodą, ale również
kulturą, inteligencją i dyploma-
tycznym sposobem bycia. Ma ra-
czej subtelny charakter, ale kiedy
trzeba potrafi być stanowcza i po-
kazać pazury. Może sprawdzić się
w roli polityka lub aktorki. Natalia
ma skłonności do depresji i stanów
melancholii. Jest dobrą partnerką
życiową i matką.
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W ubiegłym tygodniu otrzy-

maliśmy film przedstawiający

dość stanowcze działania pro-

wadzone przez gliwickich funk-

cjonariuszy. Mieszkańcy nie

zdając sobie sprawy z powodów

zatrzymania, byli zaskoczeni

metodami policji. Czy słusznie?

Kiedy policjant używa przymu-

su bezpośredniego w postaci

siły fizycznej? O zasady obo-

wiązujące mundurowych zapy-

taliśmy komisarza Marka Słom-

skiego. 

– Oczywiście takie rozwiązania
stosuje się wyłącznie w szcze-
gólnych przypadkach. Środ-
ków przymusu bezpośrednie-
go, w tym także siły fizycznej
używa się po uprzednim bez-
skutecznym wezwaniu osoby
do zachowania zgodnego
z prawem. Stosuje się ją rów-
nież po uprzedniej zapowiedzi
jej użycia. W drugim przypad-
ku istnieje kilka wyjątków. Je-
śli występuje bezpośrednie
zagrożenie życia, zdrowia po-
licjanta lub innej osoby, wtedy
funkcjonariusz nie musi uprze-
dzać o użyciu środków przy-
musu bezpośredniego.

Warto zaznaczyć, że takie dzia-
łania podejmuje się w sposób
niezbędny do osiągnięcia celu
ich użycia. Proporcjonalnie
do stopnia zagrożenia, funk-
cjonariusz wybiera środek
o możliwie jak najmniejszej
dolegliwości dla osoby. Tym
samym używa się siły w spo-
sób wyrządzający jak naj-
mniejszą szkodę. Środki przy-
musu to nie tylko pałka, gaz
czy techniki walki. Ich lista

jest urozmaicona i dostoso-
wana do różnych sytuacji. Za-
licza się do nich m.in. kajdan-
ki, kaftan bezpieczeństwa, pas
obezwładniający, siatkę obez-
władniającą, kask zabezpie-
czający, psa, konia służbowe-
go, pociski niepenetracyjne,
chemiczne i środki obezwład-
niające itd... 

Funkcjonariusz może użyć
siły fizycznej wyłącznie wtedy,
gdy występuje jeden z poniż-
szych warunków:
● wyegzekwowania wymaga-

nego prawem zachowania
zgodnie z wydanym przez
policjanta poleceniem

● odparcia bezpośredniego,
bezprawnego zamachu na
życie, zdrowie lub wolność
policjanta lub innej osoby

● przeciwdziałania czynno-
ściom zmierzającym bezpo-
średnio do zamachu na ży-
cie, zdrowie lub wolność po-
licjanta lub innej osoby

● przeciwdziałania naruszeniu
porządku lub bezpieczeń-
stwa publicznego

● przeciwdziałania bezpo-

średniemu zamachowi na
ochraniane przez policjanta
obszary, obiekty lub urzą-
dzenia

● ochrony porządku lub bez-
pieczeństwa na obszarach
lub w obiektach chronio-
nych przez policjanta

● przeciwdziałania niszczeniu
mienia

● zapewnienia bezpieczeń-
stwa konwoju lub doprowa-
dzenia

● ujęcia/zatrzymania osoby,
udaremnienia jej ucieczki
lub pościgu za tą osobą

● pokonania biernego i czyn-
nego oporu

● przeciwdziałania czynno-
ściom zmierzającym do au-
toagresji

Używając lub wykorzystując
siłę fizyczną, nie zadaje się
uderzeń chyba, że policjant
działa w celu odparcia za-
machu na życie i zdrowie
własne, innych osób lub
przeciwdziała ucieczce.

Oficer prasowy gliwickiej
Komendy Policji

kom. Marek Słomski

Kiedy�policjant�może�użyć�siły?
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