
)

Czwartek, 21 bm.
temp. 5°C |2°C

Piątek, 22 bm.
temp. 7°C |3°C

Wtorek, 19 bm.
temp. 11°C |5°C

Środa, 20 bm.
temp. 9°C |2°C

Sobota, 23 bm.
temp. 5°C |0°C
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w Gliwicach

rozdawany do ręki
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Dzikie zwierzęta wychodzą
z lasu w poszukiwaniu pokar-
mu, zapuszczając się coraz
częściej w miejskie osiedla.
Ciepła i słoneczna jesień spo-
wodowała, że w lasach na ra-
zie pokarmu jest pod dostat-
kiem. Jednak wraz z nade-
jściem ochłodzenia, gdy bę-
dzie go coraz mniej, znowu
powróci problem kłopotliwych
odwiedzin...

Z gliwickich ulic systematycz-
nie znikają stare Ikarusy. 
W zajezdni PKM pozostało
ich naprawdę niewiele. Prezes
Henryk Szary przyznaje, że
żal się ich pozbywać, bo są to
pojazdy „niezniszczalne” i pro-
ste w naprawie. Poza tym nie
wszędzie da się wjechać ni-
skopodłogowym...

Już kilka lat temu pojawił się
temat dekomunizacji ulic
w Gliwicach. Chodziło o to,
by gliwickim ulicom nie pat-
ronowali np. działacze komu-
nistyczni. Sprawa trafiła na-
wet na obrady rady miejskiej.
Do mieszkańców wystosowa-
no ankietę w tej sprawie.
Wówczas...

Nasi południowi sąsiedzi już
walczą z pierwszymi opadami
śniegu. Po czeskich ulicach
przez całą dobę krążą pługo-
piaskarki. Można więc przy-
puszczać, że niedługo podob-
ny obrazek zobaczymy w Gli-
wicach...
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Rusza
budowa
tunelu

Zima NIE zaskoczy
drogowców?
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Dziki na ulicach.
Co robić gdy 
spotkamy zwierzę

Jeszcze więcej
nowych autobusów

- Haniebny wyraz
lekceważenia
pamięci ofiar!
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Nasi południowi sąsiedzi już
walczą z pierwszymi opadami
śniegu. Po czeskich ulicach
przez całą dobę krążą pługo-
piaskarki. Można więc przy-
puszczać, że niedługo podob-
ny obrazek zobaczymy w Gli-
wicach, gdy wraz z kolejnymi
frontami atmosferycznymi,
spadnie pierwszy śnieg. 

Czy kierowcy powinni oba-
wiać się paraliżu komunika-
cyjnego? Zarząd Dróg Miej-
skich już 10 lipca ogłosił prze-
targ na zimowe utrzymanie
dróg. W tym roku pługi będą
odśnieżać i utrzymywać
w porządku aż 426 kilomet-
rów ulic. To niemal 10 kilo-
metrów więcej niż w roku
ubiegłym. Liczby, które przed-
stawiła nam rzecznik Zarządu
Dróg Miejskich, Jadwiga Ja-

giełło-Stiborska robią wraże-
nie. Na terenie Gliwic „Akcja
Zima” objęła 664 ulice o łącz-
nej powierzchni ponad 3 mi-
lionów metrów kwadrato-
wych, wraz z miejscami par-
kingowymi, chodnikami
i ścieżkami rowerowymi
o powierzchni niemal 778 ty-
sięcy a także 247 przystan-
kami autobusowymi. 

Teren miasta podzielono na
10 stałych rejonów zimowego
utrzymania. Jak dodaje rzecz-
nik , do walki z opadami śnie-
gu stanie 38 jednostek sprzę-
towych z zamontowanymi
pługami. Pojazdy będą przy-
stosowane do posypywania
jezdni solą. Zalegające pryz-
my śniegu będą wywożone
ze ścisłego centrum miasta
tak, aby nie utrudniały swo-

bodnego poruszania. ZDM
będzie całodobowo sprawdzał
stan dróg i przebieg prac wy-
konanych przez firmy wyło-
nione w przetargu. Warto do-
dać, że nawet w trakcie in-
tensywnych i długotrwałych
zamieci, wykonawca nie bę-
dzie mógł dopuścić do zale-
gania warstwy błota i śniegu
grubszej niż 8 centymetrów. 

Teren rekreacyjny wokół za-
bytkowej wieży jest znowu
dostępny dla mieszkańców
i turystów. Wieża antenowa
Radiostacji Gliwickiej jest
jednym z najciekawszych za-
bytków techniki na Śląsku,
ale również unikalnym na
skalę światową dziełem sztuki
inżynierskiej. 111-metrowa
budowla została wzniesiona
w połowie lat trzydziestych
ubiegłego wieku z modrze-
wiowych belek połączonych
mosiężnymi śrubami. Wieża

wymaga zabezpieczania im-
pregnatem co kilka lat, a pra-
ce muszą być prowadzone za
zgodą Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków.
Prace impregnacyjne trwały
od 1 sierpnia i od tego czasu
teren rekreacyjny wokół wie-
ży był niedostępny – został
starannie zabezpieczony
przed ewentualnym zanie-
czyszczeniem podczas robót.
Zadanie wykonywała wyło-
niona w przetargu firma
„Domton” Andrzej Wnuk

z Żernicy, a kosztowało ono
niecałe 270 tysięcy złotych.
Warunki atmosferyczne
sprzyjały fachowcom, więc
prace ukończono miesiąc
przed planowanym termi-
nem. Do konserwacji zużyto
1500 litrów preparatu. Wy-
dłuża on żywotność drewna
i co najmniej przez najbliższe
5 lat nie trzeba będzie inge-
rować w powłokę ochronną
wieży. Zakres robót objął rów-
nież zabezpieczenie betono-
wych fundamentów.

6 listopada w sali sesyjnej Sta-
rostwa Powiatowego, odbyło
się walne zebranie członków
stowarzyszenia „Ruch Samo-
rządowy Zgoda i Przyszłość”.
Na Sali byli obecni wszyscy
przedstawiciele władz gmin
wchodzących w skład powiatu
gliwickiego, zaproszeni goście
oraz około stu członków sto-
warzyszenia. Podczas zebrania
dokonano m.in. zmian w sta-
tucie oraz wyboru nowych
władz Stowarzyszenia.
Prezesem został wybrany obec-
ny wicestarosta powiatu, Wal-

demar Dombek, a jego za-
stępcami Ewa Jurczyga, An-

drzej Frejno, Andrzej Kurek,
Leszek Kubiak oraz Marek

Bieniek z Gliwic. Organizacja
w Gliwicach składa się: z za-
rządu oraz czterech okręgów
i dwudziestu jeden organizacji
dzielnicowych. 
„Zgoda i Przyszłość” przedsta-
wiła swój program na rozwój
Gliwic w formie dekalogu. Au-
torem dziesięciu postulatów
jest Marek Bieniek, który two-
rzył je wraz z członkami sto-
warzyszenia w Gliwicach. Bie-
niek jest politologiem, ukończył
studia doktoranckie na Uni-
wersytecie Śląskim w Katowi-
cach. Studiował również na

Politechnice Śląskiej w Gliwi-
cach i Akademii Ekonomicznej
w Katowicach. Obecnie pracuje
jako pośrednik i doradca na
rynku nieruchomości.

—Wszystkich, którzy chcą po-
móc w rozwoju naszego miasta
i chcą w tym aktywnie uczest-
niczyć, zapraszam do kontaktu
telefonicznego pod numerem
604 397 321 lub drogą mailo-
wą marekbieniek@onet.eu
- mówi Marek Bieniek.

DEKALOG DLA GLIWIC 
STOWARZYSZENIA „ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ”

❚ Wyjście z zastoju w budownictwie mieszkaniowym
FORMUŁA SGM (Społeczne Grupy Mieszkaniowe – wynajem z dochodzeniem do własności);
mieszkania komunalne,

❚ Wybudowanie „Centrum Parkingowego”,
❚ Wprowadzenie „Karty Gliwiczanina” (ulgi w komunikacji miejskiej, „Centrum Parkingowym”,

halach sportowych oraz innych miejscach usługowo-kulturalnych, które są własnością
miasta Gliwice), 

❚ Przejazd komunikacją miejską za 2 zł i ulgowo 1 zł (dot. „Karty Gliwiczanina”),
❚ Utworzenie drużyny na poziomie ekstraklasy w jednej z dyscyplin (koszykówka, siatkówka

lub piłka ręczna – kobiet lub mężczyzn), wybudowanie hali „Podium” wymagałoby jej posia-
dania,

❚ Wybudowanie rond w newralgicznych punktach miasta,
❚ Rozważenie przyjęcie w struktury miasta sołectw: Szałsza, Żernica, Nieborowice, Kozłów

i Kleszczów,
❚ Rewitalizacja dzielnicy Sośnica, 
❚ Budowa „Domu Seniora”, który spełniałby rolę centrum spotkań i aktywizacji emerytów

i rencistów z terenu Gliwic,
❚ Utworzenie ogródków działkowych na terenie miasta i pomoc w ich odtworzeniu, w zamian

za przejęte na cele miejskie.

Teren wokół Radiostacji
znowu otwarty 

10 „przykazań” dla Gliwic

Zima NIE zaskoczy drogowców?

codzienne informacje na portalu
Dzisiaj w Gliwicach
www.dzisiajwgliwicach.pl
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59 proc. na odcinku o długości 2,8 km od granicy
z Zabrzem do ulicy Kujawskiej oraz 22 proc. na
kolejnym, mierzącym 5,6 km fragmencie do węzła
łączącego ulicę Portową z DK88 

To stan zaawansowania budowy gliwickiego od-
cinka Drogowej Trasy Średnicowej (DTŚ).
W ostatnich dniach  rozpoczęły się zasadnicze
prace nad budową liczącego 493 m długości
tunelu przechodzącego przez  samo centrum
miasta. 

Wartą 244,5 mln zł umowę na budowę odcinka
G1 gliwickiej „średnicówki” podpisano 11 lipca
2012 r. Blisko pięć miesięcy później, 12 grudnia
2012 r. parafowano opiewający na kwotę 700,4
mln zł kontrakt na budowę odcinka G2. Z racji
dłuższego okresu realizacji oraz mniejszego skom-
plikowania, bardziej zaawansowane są prace na
pierwszym odcinku trasy, gdzie zrealizowano
już 59 proc. pierwotnie zakładanych robót.
W tym ukończono przebudowę 600-metrowego
odcinka ul. Kujawskiej wraz z rondem na skrzy-
żowaniu z ul. Błonie. 

— Odcinek G2 przechodzi przez mocno zurba-
nizowane centrum Gliwic. Do naszych zadań
należy nie tylko budowa drogi, ale przebudowa
wielu sieci wchodzących w kolizje z przebiegiem
trasy oraz zapewnienie drożności systemu dro-
gowego w mieście – mówi Marian Hacuś,
Prezes Zarządu „DTŚ” S.A. — Główne wyzwanie
to budowa tunelu, którego stopień skompliko-
wania jest porównywalny z tunelem w centrum
Katowic – stwierdza. 

W ostatnich dniach rozpoczęły się zasadnicze
prace nad budową liczącego 493 m długości
tunelu w centrum miasta. Obiekt będzie realizo-
wany w technologii ścian szczelinowych. 
— Chociaż formalnie nie jesteśmy zaangażowani
w proces budowlany to trzymamy rękę na pulsie
bardzo regularnie spotykając się z inżynierem
kontraktu i wykonawcami. Jeśli jest taka moż-
liwość, to np. w obszarze organizacji ruchu sa-
mochodowego lobbujemy wdrożenie rozwiązań
możliwie najbardziej przyjaznych dla kierowców
i pasażerów komunikacji miejskiej – mówi Zyg-

munt Frankiewicz, prezydent Gliwic. 

➽➽➽ ze str. ➊

Rusza budowa tunelu...

...a co z linią energetyczną?!
Przez trzy kolejne numery naszego tygodnika staramy się uzyskać odpowiedź na pytanie,
które stawiamy publicznie. Czy Sąd wydając postanowienie o zabezpieczeniu zakazujące
ingerencji w przebieg linii napowietrznych nie spowodował opóźnień i komplikacji związanych
z budową DTŚ. Rzecznik DTŚ S.A. powołał się jedynie na decyzję w sprawie budowy DTŚ
nie odpowiadając na zadane przez nas pytania.

To, że budowa trwa każdy
z nas widzi, jednak na jednym
z odcinków, gdzie przebiega
linia napowietrzna prace stoją.
Tego mieszkańcy nie widzą
i to staraliśmy się wyjaśnić.
Mija kolejny tydzień i w dal-
szym ciągu nie mamy żadnej
konkretnej odpowiedzi na po-
stawione przez nas pytania.
W międzyczasie otrzymaliśmy
potwierdzenie, że postanowie-

nie o zabezpieczeniu, unie-
możliwiające zmianę przebiegu
sieci energetycznej poprzez jej
podwieszenie, do czego obli-
guję DTŚ S.A. projekt wyko-
nawczy, jest prawomocne.
Przedstawiamy Państwu po-
stanowienie, w którym Sąd je-
dynie zmienił zakaz wchodze-
nia na nieruchomość Pana To-
masza T. Na marginesie wska-
zuję, iż zgodnie z tym, co mówił

nam Tomasz T., przed dwoma
tygodniami rozmawiał z nim
przedstawiciel wykonawcy tj.
Eurovia Polska S.A., który
wprost wskazał, że termin
w którym powinni oni zgodnie
z harmonogramem rozpocząć
prace związane ze zmianą wy-
sokości przebiegu linii napo-
wietrznej winny się rozpocząć
przed 1 listopada 2013 roku.
Prace te z uwagi na posiadane

przez Tomasza T. postanowie-
nie o zabezpieczeniu nie roz-
poczęły się, a mimo to w dal-
szym ciągu DTŚ S.A. uważa
że wszystko jest w porządku. 

Do tematu powrócimy jak już
opóźnienie będzie na tyle duże,
że w końcu nie będzie go moż-
na ukrywać pod nic nie zna-
czącymi merytorycznie słowa-
mi rzecznik DTŚ S.A.
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Urząd Miejski w Gliwicach ogłosił
przetarg na dzierżawę powstającego
Centrum Sportowo-Kulturalnego
„Łabędź”. Koszt inwestycji to około
16 mln. zł. Firma, która przedstawi
najkorzystniejszą ofertę będzie
mogła prowadzić w obiekcie komer-
cyjną działalność gospodarczą, ale na
jej barkach będzie również spoczywał
obowiązek utrzymania obiektu
i wszelkie koszty związane z jego bie-
żącą działalnością. Zachętą ze strony
Miasta jest bardzo niska stawka wy-
woławcza czynszu dzierżawnego,
która wynosi 400 zł netto miesięcz-
nie, jak również zapewnienie wyko-
rzystania obiektu przez instytucje
miejskie (za odpłatnością) wedle ści-
śle określonych harmonogramów.

FUNKCJONALNY I NOWOCZESNY
„Łabędź” położony jest w dzielnicy

Łabędy. Obiekt podzielony jest na
dwie części: sportową i kulturalną,
które są od siebie niezależne. 

Arena hali sportowej o wymiarach
48x28 metrów może służyć do upra-
wiania wielu dyscyplin zespołowych:
m.in. koszykówki, piłki ręcznej, piłki
nożnej halowej oraz siatkówki.
W pobliżu ulokowane są szatnie,
prysznice oraz toalety i mini-siłow-
nia. Na widowni znajdzie się miejsce
dla ok. 288 osób. Dzięki dostawia-
nym trybunom ich liczbę można
zwiększyć jeszcze o 112 miejsc. Część
kulturalna to sala widowiskowa ze
sceną i widownią amfiteatralną (dla
103 osób) wraz z zapleczem. Znaj-
dzie się tam ponadto biblioteka,
przestrzeń wystawiennicza i galeria.

Obecnie na budowie prowadzone
są prace wykończeniowe. Trwają
rozruchy technologiczne wszystkich

instalacji. Montowane są siedziska,
układana podłoga i parkiet w części
sportowej. 
– Do 20 grudnia tego roku – zgodnie
z zawartymi umowami – wykonawca
obiektu powinien uzyskać zgodę na
jego użytkowanie. To planowany ter-
min zakończenia prac – mówi Kry-

styna Pilsyk, naczelnik Wydziału
Inwestycji i Remontów Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach. 

SKĄD POMYSŁ NA DZIERŻAWĘ?
– Wydzierżawienie obiektu jest już

kolejną propozycją miasta skiero-
waną do firm zainteresowanych pro-
wadzeniem tego rodzaju działalności.
Od sierpnia, w takiej formule działa
hala sportowa przy ul. Górnych
Wałów. Pierwsze miesiące są obiecu-
jące. W niedalekiej przyszłości
miasto ogłosi jeszcze kolejne przetargi

dotyczące obiektów przy ul. Koziel-
skiej i Chorzowskiej – mówi Aleksan-
dra Wysocka, naczelnik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 

Korzyści z takiego rozwiązania jest
wiele. Po pierwsze pozwoli samorzą-
dowi odzyskać podatek VAT, a co naj-
ważniejsze obiekt będzie mógł służyć
mieszkańcom po godzinach wyko-
rzystania przez miejskie instytucje,
bowiem dzierżawca będzie dążył do
zmaksymalizowania wykorzystania
obiektu.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ
W PRZETARGU?
Udział w przetargu mogą brać osoby
fizyczne lub prawne prowadzące dzia-
łalność gospodarczą, które spełnią
warunki określone w specyfikacji
przetargowej. Do 20 listopada trzeba

wpłacić wadium w wysokości 7,2 tys.
złotych. Stawka wywoławcza czynszu
to 400 złotych miesięcznie netto.
Szczegółowe warunki przetargu
można znaleźć na stronie Urzędu
Miejskiego w Gliwicach http://bip.gli-
wice. eu w dziale Ogłoszenia i komu-
nikaty / Sprzedaż nieruchomości
i przetargi na wysokość czynszu. 

Licytacja odbędzie się 22 listo-
pada 2013 roku o godz. 12:00 w
pokoju 432 (IV piętro) w Urzędzie
Miejskim w Gliwicach. Dodatko-
wych informacji na temat warun-
ków przetargu udziela Wydział
Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
tel. (32) 239 12 66 / 41

Gliwicki „Łabędź” czeka na dzierżawcę

Lepsze wykorzystanie obiektu, zwrot kilku milionów złotych z tytułu podatku VAT – to główne korzyści
wynikające z wydzierżawiania hal sportowych wybudowanych w Gliwicach z miejskich funduszy. 

OGŁOSZENIE
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R E K L A M A

Z gliwickich ulic systematycz-
nie znikają stare Ikarusy. 
W zajezdni PKM pozostało
ich naprawdę niewiele. Prezes
Henryk Szary przyznaje, że
żal się ich pozbywać, bo są
to pojazdy „niezniszczalne”
i proste w naprawie. Poza
tym nie wszędzie da się wje-
chać niskopodłogowym au-
tobusem.

- Ostatni Ikarus będzie jeździł
po Gliwicach w grudniu. Nie
mamy ich już dużo, bo 15
długich i 3 krótkie. Trochę
mi ich żal, bo zawsze był to
bardzo dobry autobus. Oczy-
wiście ma swoje mankamen-
ty – nie jest tak nowoczesny
i niskopodłogowy, ale był
prosty w obsłudze i napra-
wie – mówi Henryk Szary,
prezes PKM w Gliwicach.

Nowoczesnych pojazdów ciąg-
le przybywa. Nie inaczej bę-

dzie i tym razem. Jeszcze w
tym roku do gliwickiej za-
jezdni mają trafić nowe po-
jazdy marki Solaris.
- Będą to pojazdy 12 i 15-
metrowe. Tym razem nie ku-
pujemy 18-metrowych –
mówi prezes PKM.
Tabor gliwickiego PKMu
zmienia się bardzo szybko.
Na stanie pozostały jeszcze
kilkuletnie DABy, które nie
są niskopodłogowe, ale rów-
nież są jeszcze w niezłym sta-
nie. Autobusy marki Solaris

dobrze sprawdzają się w na-
szym mieście. Krótsze mogą
pomieścić około 100 osób, a
dłuższe – ponad 140. Nowe
autobusy spełniają także naj-
wyższą ekologiczną normę. 

Po otwarciu ofert w przetargu
okazało się, że Solaris zapro-
ponował bardzo dobrą cenę,
w związku z tym zakupione
zostaną nie 20 a 22 pojazdy. 

Na placu zostanie wykonana
nowa betonowa nawierzchnia,
a widownia skateparku na-
prawiona. Słup oświetlenio-
wy, który stał na środku placu
zostanie przesunięty. Wokół
skateparku powstanie ażuro-
we ogrodzenie. Zgodnie z pro-

jektem na zmodernizowanym
placu znajdzie się nowych
przeszkód: uarter pipe + wall
ride + quarter pipe piramida,
funbox + spin + funbox do
skoków, platformę, manual
set, rail oraz dwie skocznie.
Wykonawcą inwestycji była

firma DOMBUD s.c. specja-
lizująca się w budowie skate-
parków. Koszt modernizacji
to ok. 911 tys. złotych. Zgod-
nie z umową odbiór zapla-
nowany jest na 22 listopada
tego roku.

Jeszcze więcej
nowych autobusów

infogliwice.pl

Skatepark już prawie gotowy.
Otwarcie 22 listopada
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R E K L A M A

❚ 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

❚ Profesjonalna nauka ję-
zyka angielskiego na róż-
nych poziomach zaawan-
sowania oraz przygotowa-
nie do egzaminów.
Posiadam certyfikat CPE.
Cena zajęć: 50 zł/1h.
Tel. 886-764-694.

OGŁOSZENIA
DROBNE

Dzikie zwierzęta wychodzą
z lasu w poszukiwaniu po-
karmu, zapuszczając się coraz
częściej w miejskie osiedla.
Ciepła i słoneczna jesień spo-
wodowała, że w lasach na ra-
zie pokarmu jest pod dostat-
kiem. Jednak wraz z nade-
jściem ochłodzenia, gdy bę-
dzie go coraz mniej, znowu
powróci problem kłopotli-
wych odwiedzin. Skupiska
ludzkie stanowią dla dzików
doskonałe miejsce do żero-
wania i to z winy mieszkań-
ców. Okolice kontenerów,
gdzie leżą rozrzucone resztki
pożywienia, suchy chleb i od-
padki organiczne są dla dzi-
ków jak zastawiony stół.
Pracownicy Centrum Ratow-
nictwa Gliwice apelują do
mieszkańców, aby zwrócić
uwagę na porządek wokół
śmietników. Nawet pozosta-
wianie chleba dla ptaków,
przyciąga te groźne zwierzęta
w okolice bloków mieszkal-
nych. Strażnicy miejscy znają
przypadki, że w miejscu gdzie
pojawiały się dziki, ludzie z

balkonów dokarmiali je wa-
rzywami. To kompletnie nie-
odpowiedzialne zachowanie,
bo zwierzę wróci do miejsca,
w którym łatwo zdobyło po-
żywienie. 
W ubiegłym roku dziki ata-
kowały m.in. puszczone wol-
no zwierzęta domowe. Trzeba
pamiętać, że spotkanie nawet
pojedynczego osobnika może
być bardzo niebezpieczne.
Leśnicy z Lasów Państwo-
wych radzą, aby zostawić na-
potkane zwierzę w spokoju.
Nie próbujmy go przeganiać
czy straszyć. Obecne prawo
zabrania odłowu dzika, dla-
tego ten niczym nie niepoko-
jony zakrada się do ludzkich
siedlisk. Idzie mu to całkiem
sprawnie, gdyż jest zwierzę-
ciem niezwykle inteligentnym,
które szybko przystosowuje
się do nowych warunków. Je-
śli jednak napotkamy na swo-
jej drodze takiego leśnego
„gościa” powinniśmy zasto-
sować się do porad przygo-
towanych przez Centrum Ra-
townictwa Gliwice.

Dziki na ulicach.
Co robić gdy spotkamy
zwierzę

Już kilka lat temu pojawił
się temat dekomunizacji ulic
w Gliwicach. Chodziło o to,
by gliwickim ulicom nie pat-
ronowali np. działacze komu-
nistyczni. Sprawa trafiła na-
wet na obrady rady miejskiej.
Do mieszkańców wystosowa-
no ankietę w tej sprawie.
Wówczas gliwiczanie zdecy-
dowali, że nie chcą zmian. 
Teraz temat dekomunizacji
powraca. Tym razem poru-

szają go kibice Piasta. 
Na stronie internetowej
www.czerwonegliwice.pl,
stworzonej przez kibiców
przeczytać możemy uzasad-
nienie podjętych działań.
W okresie komunizmu nada-
wanie ulicom odpowiednich
nazw było jednym z elemen-
tów uwierzytelniania i utrwa-
lania władzy. (...) Istnienie
takiego stanu w niepodleg-
łym państwie jest haniebnym

wyrazem lekceważenia pa-
mięci ofiar komunizmu oraz
pogardy dla Polaków wal-
czących o wolną Polskę. (...)
My, niżej podpisani, nie zga-
dzamy się z takim stanem
rzeczy i żądamy zmian nazw
ulic upamiętniających ludzi
temu niegodnych!

Kibicom nie podobają się
m.in. nazwy ulic: Armii Lu-
dowej, Hanki Sawickiej, Fran-
ciszka Zubrzyckiego i ZWM.
Jak zamierzają doprowadzić
do zmiany?

- Począwszy od informowa-
nia mieszkańców o pocho-
dzeniu i znaczeniu nazw ulic,
poprzez wspieranie oraz or-
ganizowanie akcji, które
zmierzają do zmiany nazew-
nictwa felernych ulic. Aby
uniknąć oskarżeń o stronni-
czość opieramy się na infor-
macjach uzyskanych z Insty-
tutu Pamięci Narodowej jak
i osób o naukowym autory-
tecie. - piszą kibice na swojej
stronie.

- Haniebny wyraz
lekceważenia pamięci ofiar!

więcej na www.dzisiajwgliwicach.pl



promocyjne ceny,
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Ponad połowa Polek jest nie-
zadowolona ze swojej wagi.
Część Pań, nieustannie sto-
suje jakąś dietę, a mimo
wszystko efektów brak. Co
jest tego przyczyną? 
Większość osób podejmu-
jących próby odchudzania
chce szybko zobaczyć efekty.
Na starcie mamy więc już
złe podejście do diety. Nie
schudniemy w ciągu 7 dni,
jak obiecują okładki koloro-
wych magazynów. Dieta to
zmiana naszych, często złych,
nawyków żywieniowych, któ-
ra trwać powinna całe życie.

Jakie błędy w odchudzaniu
jeszcze popełniamy?
„Nadal panuje przekonanie,
że im mniej będziemy jeść,
tym szybciej stracimy na
wadze. Jest to niestety bar-
dzo zgubne myślenie. Przy
takim podejściu, metabo-
lizm będzie spowalniał, do-
stosowując się do dziennej
ilości dostarczanych kalorii.
W okresie głodu (długie
przerwy pomiędzy posiłka-
mi) uruchamia tzw. „system
obronny” i zaczyna maga-
zynować energię w postaci
tkanki tłuszczowej. Żeby

schudnąć skutecznie i bez
efektu jo-jo trzeba przyspie-
szyć metabolizm, a najlepiej
zrobimy to jedząc odpo-
wiednio zbilansowane po-
siłki o stałych porach” – ra-
dzi Katarzyna Larysz

z centrum dietetycznego Na-
turhouse.
Zapraszamy po bezpłatne
porady dietetyczne, udzie-
lane w ramach ogólnokra-
jowej akcji „Uwaga Nad-

waga” do Centrum Diete-
tycznego Naturhouse, przy
ul. Okopowej 10 (obok dwor-
ca PKP). 

Centrum Dietetyczne Naturhouse w Gliwicach, ul. Okopowa 10 
tel. 32 307 89 99, kom. 790 498 999

e-mail: gliwice.okopowa@naturhouse-polska.com
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Horoskop
Baran 21.03-20.04
Lubisz sobie i otoczeniu udowad-
niać, że jesteś coś warta. Ścigając
się z czasem i z konkurencją za-
pominasz o swoich potrzebach.

Byk 21.04-20.05
Pora żyć teraźniejszością. Ucieka
ci kontakt z rodzicami. Pamiętaj,
że nie są oni wieczni na tym świcie.
Przynajmniej w weekend poświęć
im swoją uwagę.

Bliźnięta 21.05-21.06
W tym tygodniu twoja cierpliwość
zostanie poddana próbie. Trudno
ci będzie zaakceptować nastroje
szefa. On ciągle zmienia koncep-
cje.

Rak 22.06-22.07
Już od dłuższego czasu nosisz się
z myślami o założeniu firmy ro-
dzinnej. W tym tygodniu zwołaj
całą familię. Podziel się z nią
swoimi projektami.

Lew 23.07-23.08
Zostaw wszelkie obawy i lęki za
sobą. To źle, że nie doceniasz swo-
ich możliwości. Zmień skalę war-
tości, bo w innym wypadku zo-
staniesz na lodzie.

Panna 24.08-22.09
Nie wdawaj się tylko w zażarte
dyskusje z przełożonym. Szkoda
na to czasu, a konsekwencje mogą
okazać się niezwykle poważne.
Zachowaj spokój. 

Waga 23.09-23.10
Masz w sobie bezcenny kapitał.
Wiedza i doświadczenie pozwolą
ci na ostry start. Decyzję podejmij
po uprzedniej rozmowie z rodziną. 

Skorpion 24.10-22.11
W tym tygodniu na pierwszym
planie będzie życie prywatne. Ostat-
nio mało się nim przejmowałeś.
Czas to zmienić i skupić się wy-
łącznie na sobie. 

Strzelec 23.11-21.12
Już połowie tygodnia dopniesz
wyznaczonego celu. Partner ży-
ciowy okaże się świetnym po-
mocnikiem nawet w najtrudniej-
szych zadaniach.

Koziorożec 22.12-2001
Niestety gorączkowe przygoto-
wania do nowego projektu mogą
uszczuplić Twój zasób energii.
Dbaj o sen i witaminy, by stanąć
na wysokości zadania.

Wodnik 21.01-19.02
Spróbuj taktownie i ze sprytem
podsunąć swoim przełożonym au-
torskie pomysły. Pozostała cześć
załogi będzie Cię wspierać. 

Ryby 20.02-20.03
Najlepiej się czujesz na utwar-
dzonym i sprawdzonym gruncie.
Niestety w tym tygodniu czekają
Cię zupełnie niespodziewane wy-
zwania.
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W tym
tygodniu
imieniny
obchodzą 
 Agnieszka (poniedziałek)
— oznacza czystość, świętość, postać
bez skazy. Osoby, które mają to imię
są wrażliwe, spokojne, są niezwykle
odpowiedzialne i posiadają wybitne
poczucie humoru. Agnieszka ma
charakter stały i nie narzuca innym
swojej woli. Jej cechy to przede
wszystkim odwaga, niezależność
myśli i samodzielność w działaniu.
Jest wzorową matką i dobrą nau-
czycielką. Agnieszki mają dużo przy-
jaciół oraz adoratorów.

 Paweł (wtorek)
— to człowiek dobry, ambitny i pra-
cowity. Szanuje i ceni sobie majątek,
do którego doszedł poprzez pracę.
Jest stale zajęty nauką lub doskona-
leniem osobistych umiejętności. Po-
trafi rozszyfrować ludzką naturę. Ma
mocno rozbudzony zmysł dotyku
i posiada znakomitą pamięć geo-
graficzną. Kocha przyrodę i podróże.
W rodzinie jest dobrym, szanującym
innych człowiekiem i zaradnym gos-
podarzem w domu.

 Rafał (środa)
— to mężczyzna stateczny, ułożony,
cierpliwy i skory do zgody. Nie jest
chętny do nauki i z trudem zdobywa
zawód. Jest koleżeński, towarzyski,
lubi imponować innym. Nie lubi
podróży, jest wielkim domatorem.
Ma słabe zdrowie. Niechętnie zawiera
związek małżeński i jeśli się wiąże z
kimś na stałe to raczej już w dojrzałym
wieku.

 Regina (czwartek)
— oznacza kobietę pełną tempera-
mentu. Jest indywidualistką o twór-
czym umyśle. To osoba kapryśna
i chce zwracać na siebie uwagę oto-
czenia. Zawsze chodzi swoimi ścież-
kami. Jest dobrym organizatorem.
Prowadzi oszczędne życie, jednak
nie jest osobą skąpą. Pragnie być
idealną matką i żoną. Dużo przebywa
w towarzystwie, lubi robić przyjęcia.
Kocha przyrodę.

 Marek (piątek)
— to mężczyzna spokojny, skryty,
lojalny i bardzo pracowity. Potrafi
odnaleźć się w każdej sytuacji
i wyjść cało z każdej opresji, dzięki
swojej pewności siebie. Posiada in-
dywidualność twórczą, lubi sztuki
piękne, ma szansę odnieść sukces
literacki. Marek lubi wolność myśli
i działania, nie cierpi, gdy ktoś narzuca
mu swoje plany. Uwielbia przyrodę,
smaczne potrawy, modne ubiory
oraz wygody. Jest dobrym mężem,
znakomitym ojcem oraz szanowanym
obywatelem. 

 Adela (sobota)
— imię to niesie ze sobą energię
i nieustanne dążenie do doskonałości.
Jest ono idealne dla osób urodzonych
pod znakiem Barana. Adele znają
swoją wartość, są pewne swego. Są
odporne na namowy, mają zdecy-
dowane przekonania i nie boją się
mówić prawdy prosto z mostu. Wy-
kazuje też zamiłowanie do ścigania
się, do ryzykownych przedsięwzięć,
a nawet do hazardu. Kobieta o imieniu
Adela jest wszechstronna, badawcza,
ma krytyczny umysł, o wielkim tem-
peramencie.

 Roman (niedziela)
— to urodzony przywódca, idealnie
sprawdza się na stanowiskach kie-
rowniczych. Potrafi współpracować
z ludźmi, dba o ich byt, stara się wy-
nagrodzić ich zaufanie w stosunku
do niego. Jest słowny, pracowity,
zaradny, ma świetną pamięć. Roman
jest też silny i odporny psychicznie
na stres. Prywatnie jest to człowiek
dobry, który dba o wychowanie
i edukację dzieci. Nie przywiązuje
wagi do tradycji, ma szacunek do
ludzi starszych.
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Trzyosobowa szajka oszustów,
która grasowała m.in. w Gli-
wicach jest już w rękach policji.
Grupka została zatrzymana w
ubiegły poniedziałek. Gliwiccy
policjanci jechali po nią aż pod
Warszawę.

Zatrzymani to dwie kobiety
i mężczyzna, obywatele Węgier
oraz Słowacji. W Gliwicach
okradli dwie osoby. Jeden
z poszkodowanych stracił aż
40 tysięcy złotych. Grupa po-
ruszała się po kraju zawsze
wypożyczonymi samochodami.
Działała na tzw. wypadek.
Oszuści przekonywali ofiary,
że właśnie mieli poważny wy-
padek i pilnie potrzebują pie-
niędzy – mają wprawdzie swo-
je, ale jest to waluta zagra-
niczna, której teraz nie mogą
wymienić. W zastaw za zło-
tówki zostawiali poszkodowa-
nym saszetki z rzekomą go-
tówką. Później, po wymianie
w kantorze, dług mieli spłacić.
Niestety, jak się okazywało,
w saszetkach nie było gotówki,
a... pocięte gazety. Podejrzewa
się, że w ten właśnie sposób
podejrzani mogli oszukać po-
nad 20 osób w całym kraju.
Sprawa jest rozwojowa, trwa
analiza zgłoszeń od poszko-
dowanych. 

Szajka została zatrzymana pod-
czas rutynowej kontroli dro-
gowej pod Warszawą. Poli-
cjanci, którzy kontroli doko-
nywali, sprawdzili zatrzyma-
nych w policyjnej bazie danych.
Mężczyzna, szef szajki, ma 60
lat, jego „biznesowe partnerki”
– 40 i 45. Przy zatrzymanych
ujawniono sporo gotówki w
złotówkach, euro i dolarach,
w przeliczeniu kilkanaście ty-
sięcy złotych. Trójce grozi do
ośmiu lat więzienia.

Mieszkańcy osiedla Obrońców
Pokoju przeżyli dramatyczne
chwile. Młody mężczyzna
mieszkający w bloku przy ul.
Rapackiego zabarykadował się
i zagroził, że wysadzi budynek.
Na miejscu pojawiły się grupy
szybkiego reagowania oraz jed-
nostka z Katowic wraz z ne-
gocjatorami.

Jak podaje policja, już wcześ-
niejsze zgłoszenia wskazywały,
że dzieje się coś niepokojącego.
Do dzielnicowego dotarła in-
formacja o dziwnym zacho-
waniu 18-letniego lokatora. Bę-
dący na miejscu oficer prasowy
policji Marek Słomski relacjo-
nował, że nastolatek zacho-
wywał się bardzo agresywnie.

W ataku furii rozbijał butelki
na klatce schodowej, kopał w
drzwi i hałasował w swoim
mieszkaniu. Gdy na miejscu
pojawili się funkcjonariusze
zaczął grozić, że jeśli mundu-
rowi wejdą do środka to za-
cznie strzelać i ostatecznie wy-
sadzi cały blok. 

Sytuacja była niezwykle trudna.
Młody człowiek nie stawiał ża-
dnych żądań. Jak wynikało
z kolejnych doniesień, chłopak
był cały czas nienaturalnie po-
budzony. Ze względu na po-
ważne zagrożenie, służby ra-
tunkowe zarządziły ewakuację
budynku. Mieszkańcy zostali
przeprowadzeni do pobliskiej
szkoły. Po kilku godzinach
udało się w końcu przemówić
młodzieńcowi do rozsądku
i ten sam oddał się w ręce po-
licji. Na szczęście nikomu nic
się nie stało. 18-latek został
przekazany sanitariuszom po-

gotowia ratunkowego i zabrany
do szpitala psychiatrycznego
na obserwację.

W czasie długiego wee-

kendu doszło do makab-

rycznego odkrycia.

Na jednej z klatek schodowych
przy ul. Młodzieżowej w Soś-
nicy znaleziono ciało. Martwy
mężczyzna miał liczne ślady
wskazujące na to, że został
wcześniej pobity. Z nieoficjal-
nych doniesień wynika, że na
miejscu znaleźli go sąsiedzi.
Policja prowadzi śledztwo w
tej sprawie, a dalsze poszlaki
wskaże dopiero sekcja zwłok.

Pocięte gazety
w zamian

za gotówkę

Chciał zabijać
policjantów.

Groził, że wysadzi
blok

Sąsiedzi znaleźli
ciało.

Został pobity na
śmierć?

R
E

K
L

A
M

A

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

